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HOE WEET IK OF IK
BORSTKANKER HEB?

Ken je lijf, ken je borsten. Om te weten of iets verkeerd aanvoelt of er niet
goed uitziet, moet je natuurlijk weten hoe je borsten er normaal uitzien
of hoe ze aanvoelen. Bij de meeste vrouwen voelt het onder de huid wat
hobbelig aan. Dat komt door het klierweefsel in je borsten. Misschien zijn
je tepels altijd al ingetrokken. Ook je menstruatiecyclus kan een invloed
hebben op je borsten. Veranderingen kunnen dus onschuldig zijn.
Het is niet per se nodig om jezelf elke maand op een vaste dag te
controleren, dat kan zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. Blijf wel
alert. Doe zo nu en dan aan zelfonderzoek als je uit de douche stapt,
raak vertrouwd met je borsten en merk veranderingen zo snel mogelijk
op.
Dokter Philippe Van Trappen (gynaecoloog-oncoloog in AZ Sint-Jan
Brugge): “Het overgrote deel van de borstkankers die wij zien, werd
door vrouwen zelf ontdekt. Borstonderzoek voer je het best niet uit
tijdens de menstruatie omdat je borsten dan zijn opgezet, zelfs tien tot
veertien dagen daarna. In het begin zie en voel je van alles, maar als je
het regelmatig doet, merk je als vanzelf wat normaal is en wat niet. Het
is belangrijk om je borsten te kennen.”

WA N N E E R M O E T E E N
ALARMBEL AFGAAN?

Een pijnloos knobbeltje of een zwelling die harder aanvoelt, is vaak een
aanwijzing voor borstkanker. Veel vrouwen redeneren: ik heb geen pijn,
ik voel me goed, dus er zal wel niks aan de hand zijn. Het kan dat je pijn
hebt, maar toch is dat zelden een vroegtijdig teken van borstkanker. Als
je borsten anders aanvoelen of er anders uitzien dan je gewend bent, en
je ziet of voelt een van de volgende symptomen, dan is het verstandig
om direct je (huis)arts te raadplegen. Ook al werd eerder al een normale
mammografie uitgevoerd.
Mogelijke symptomen zijn:
»» een knobbeltje of zwelling in de borst;
»» een knobbeltje of zwelling onder de oksel;
»» schilfering en roodheid van de tepel, of een tepel die opeens ingetrokken is;
»» een kuiltje of intrekking in het borstoppervlak;
»» vocht uit de tepel (bloederig, waterig, groen van kleur of melkachtig);
»» ontstoken, rode, warm aanvoelende borst;
»» een slecht genezend plekje of wondje;
»» pijn in de borst, een anders aanvoelende plek;
»» sinaasappelhuid op je borst.

Z E L F O N D E R Z O E K , H O E D O E J E D AT ?
Een borstonderzoek kan zowel staand, zittend als liggend. Sta voor de spiegel en bekijk je borsten nauwkeurig.
Zijn er veranderingen in grootte of vorm, aan de huid of aan de tepel? Beweeg je handen geleidelijk naar
omhoog of leg ze achter je hoofd. Kijk dan opnieuw of je veranderingen ziet.

Verdeel je borst in een cirkel met twaalf gelijkmatige stukken (of zie je borst als een klok). Plaats je linkerhand
ongeveer 5 centimeter onder het rechtersleutelbeen en plaats je rechterhand in de nek. Maak met drie of vier
vingertoppen van je linkerhand draaiende bewegingen met een lichte druk van de buitenkant van de borst
naar de tepel. Herhaal dit bij alle twaalf stukken. Onderzoek ook de uitloper van het borstweefsel richting
de oksel op dezelfde manier.

Verdeel de oksel in drie gebieden: achter de grote borstspier, tussen de grote borstspier en voor de brede
rugspier. Onderzoek deze gebieden met dezelfde draaiende bewegingen. Trek vervolgens de tepel iets van je
lichaam af om na te gaan of de tepel makkelijk meebeweegt. Voer het onderzoek ook uit aan de andere borst.
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Hoe sneller een mogelijke kanker ontdekt wordt, hoe minder agressief
de behandeling kan zijn en hoe beter je genezingskansen. De dokter
zal je bevragen en onderzoeken. Het klinisch onderzoek bestaat uit je
borsten bekijken en bevoelen.
Het klinisch onderzoek wordt eerst uitgevoerd met je armen naar beneden
langs het lichaam. De dokter vraagt daarna om je armen geleidelijk boven
het hoofd te brengen en ze boven je hoofd te houden. Nadien buig je met
de armen gestrekt vooruit en plaats je ze op de heupen. De verandering
die het meest op borstkanker wijst, is een plaatselijke terugtrekking van
de huid, een soort putje. Daarna onderzoekt de dokter systematisch elke
borst en je oksels. Soms vraagt je huisarts bijkomende onderzoeken aan
in het ziekenhuis of verwijst hij je naar een specialist.
Als de dokter borstkanker vermoedt op basis van een klacht van jou als
patiënt en/of een klinisch onderzoek, volgen een reeks onderzoeken om
dat vermoeden te bevestigen. “Iets abnormaals in de borst onderzoeken
we op drie manieren: met een klinisch onderzoek, een mammografie
en een biopsie”, vertelt professor Wiebren Tjalma (medisch coördinator
van de borstkliniek in UZA). “Soms volgt ook een bijkomende MRI.”
Die periode tussen de onderzoeken en de diagnose is moeilijk. Het
duurt een tijd voordat alle onderzoeken zijn afgerond en de resultaten
bekend zijn. Intussen maak jij je zorgen of je kanker hebt of niet. Weet
dat het team van de borstkliniek al het mogelijke doet om deze periode
zo kort mogelijk te houden.

TEAMWERK IN DE BORSTKLINIEK VOOR DE BEST
MOGELIJKE BEHANDELING EN BEGELEIDING

Maar wat is een borstkliniek? Het is een gespecialiseerd zorgprogramma
van het ziekenhuis toegewijd aan borstaandoeningen. Voor haar officiële
erkenning moet de afdeling voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.
Die heeft de overheid vastgelegd in het Koninklijk Besluit (KB) van
26 april 2007. De lijst van alle borstklinieken in België vind je achteraan
dit boek op p. 233.
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“Internationaal onderzoek bewijst dat je als lotgenoot het best naar
een erkende borstkliniek stapt. Dat komt niet alleen je genezingsen overlevingskansen ten goede, maar zorgt tegelijk voor een
betere levenskwaliteit”, legt Lienke Vandezande (verpleegkundig
specialist in UZ Leuven) uit. Daarom vindt Think Pink, samen met
borstkankerspecialisten uit het hele land, dat borstkankerbehandelingen
altijd in een erkende borstkliniek moeten gebeuren. Daarvoor pleiten
we actief bij de overheid.
MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Een multidisciplinair team leidt alles in goede banen. Dankzij de
samenwerking over de grenzen van alle beroepen heen hebben ze vanaf
dag één oog voor jou als complete mens.
»» De radioloog is verantwoordelijk voor de beeldvorming.
»» De mammoverpleegkundige ondersteunt je tijdens de mammografie.
»» De chirurg verwijdert het gezwel of de borst.
»» De patholoog onderzoekt of het verwijderde weefsel goed- of kwaadaardig is.
»» De oncoloog staat in voor je antihormoontherapie of chemotherapie.
»» Een gynaecoloog gespecialiseerd in borstkanker kan zowel de operatie
uitvoeren als aanvullende behandelingen voorschrijven.
»» De radiotherapeut is verantwoordelijk voor de bestraling.
»» De bestralingsverpleegkundige begeleidt je tijdens de bestralingssessies.
»» De plastisch chirurg zorgt voor een eventuele borstreconstructie.
»» Een klinisch geneticus gaat na of je borstkanker genetisch of familiaal is.
»» Een genetisch consulent ondersteunt je in dat proces.
»» De borstverpleegkundige is jouw gids en anker tijdens en na je
behandeling.
»» De verpleegkundigen op de afdeling zijn expert in de verzorging tijdens
je behandeling.
»» De kinesist bekommert zich om je revalidatie en kan helpen bij
complicaties zoals lymfoedeem.
»» De psycholoog is er voor jouw bezorgdheden, angsten en onzekerheid,
en die van je familie. Voor vragen over het effect op je lichaamsbeeld, je
relatie en seksualiteit kun je terecht bij een seksuoloog.
»» Een sociaal verpleegkundige of maatschappelijk werker helpt je wegwijs
maken in mogelijke hulp tijdens en na je behandeling.
»» Een oncodiëtist helpt je bij vragen rond voeding tijdens en na je
behandeling.
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Wekelijks zitten borstkankerspecialisten samen in het multidisciplinair
oncologisch consult of MOC. Daarop moeten een chirurg, oncoloog,
gynaecoloog, radiotherapeut, patholoog, radioloog, borstverpleegkundige
en oncopsycholoog aanwezig zijn. Andere hulpverleners zoals een plastisch
chirurg of je huisarts kunnen het MOC ook bijwonen. Samen combineren
zij hun expertise om jouw individuele behandelingsplan op te stellen.
BORST VERPLEEGKUNDIGE

De borstverpleegkundige is het kloppend hart van de borstkliniek. Zij
is jouw anker en houvast en gidst je doorheen de behandeling. Daarom
heet ze in sommige ziekenhuizen oncocoach of trajectbegeleider.
Je kunt altijd bij haar terecht voor meer informatie en verheldering,
of voor een luisterend oor. In sommige borstklinieken kan ze afspraken
met de dokters bijwonen om je bij te staan en alles te verduidelijken.
Aarzel niet om haar te contacteren als je daar nood aan hebt.
ERVARING

Een coördinerende borstkliniek moet minstens 125 nieuwe
borstkankerdiagnoses stellen en behandelen per jaar, voor een
satellietborstkliniek – verbonden aan een coördinerende borstkliniek – zijn
dat er 60. Bovendien bepaalt het KB ook hoeveel ervaring alle teamleden
moeten hebben en hoeveel opleidingen ze moeten volgen. Omdat ze elke
dag bezig zijn met borstaandoeningen bouwen ze voortdurend meer en
betere kennis op, om jou optimaal te kunnen behandelen en begeleiden.
GEGAR ANDEERDE BESCHIKBA ARHEID

In het KB staat hoeveel tijd het medische team minstens beschikbaar
moet zijn voor de borstkliniek. Zo vermijdt de borstkliniek dat je chirurg
bijvoorbeeld maar een dag per week aanwezig is in het ziekenhuis en je
dus te lang moet wachten als zich een complicatie zou voordoen. Het
team garandeert ook dat je binnen de vijf werkdagen een afspraak kunt
maken. Verdere onderzoeken en een diagnose moeten binnen de week
volgen.
TECHNISCHE OMK ADERING

Niet alleen de medewerkers, maar ook de infrastructuur, apparatuur en
laboratoria moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Die zijn ook
beschreven in het KB.
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R APPORTERING EN FEEDBACK

Elke borstkliniek rapporteert alle borstkankerdiagnoses en het type
borstkanker aan de Stichting Kankerregister. Deze stichting van
openbaar nut verzamelt cijfers rond kanker voor het hele land en bekijkt zo
een aantal kwaliteitsindicatoren. Daarmee stellen ze feedbackrapporten
op voor borstklinieken, zodat die beter weten hoe goed hun diagnoses,
behandelingen en resultaten, om die vervolgens te kunnen verbeteren.
“Op een ochtend voelde ik
in de douche een knobbel

W E L K E O N D E R Z O E K E N S TA A N M E T E WA C H T E N ?

in mijn borst. Toen ik
me afdroogde, zag ik hem

Als de arts twijfelt, laat hij een diagnostische mammografie uitvoeren.
Een mammografie of borstfoto is een röntgenfoto van de borsten
met een speciaal apparaat. Tijdens het onderzoek sta je met ontbloot
bovenlichaam voor het röntgenapparaat. Je borst wordt op een steunplaat
gelegd, waarna een andere plaat ze zo plat mogelijk drukt. Dat kan
onaangenaam en zelfs wat pijnlijk zijn, maar het zorgt voor de beste
beeldkwaliteit. De mammografietechnici die je helpen zijn opgeleid om
dit zo pijnloos mogelijk te doen. Tijdens het onderzoek worden twee
beelden gemaakt: een mammografie van bovenaf, en een diagonale foto.
Zo krijgt de radioloog een zo volledig mogelijk beeld van jouw borst.
Bij twijfel of om iets beter in beeld te brengen, kan ook een
echografie gemaakt worden. Die vormt een beeld van de borst op basis
van ultrasone geluidsgolven. Een echo is een eenvoudig, pijnloos en
ongevaarlijk onderzoek dat vaak een onderscheid kan maken tussen een
goedaardig en een kwaadaardig gezwel.

zelfs bijna zitten. Wat
ik toen voelde was blinde
paniek. Ik wilde direct
weten wat het was, maar
het was weekend. Ik moest
dus nog een paar dagen
wachten tot duidelijk werd
dat ik borstkanker had.
Mijn mama was ook net in
behandeling.”
— ILSE, 41

Als er een verdacht letsel werd vastgesteld of er is twijfel, kan een punctie
of een fijnenaaldbiopsie volgen. Met een lange naald worden dan cellen uit
het gezwel getrokken. Bij een cilinder- of microbiopsie neemt een dikkere
naald onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel uit het te onderzoeken
gebied. Dat wordt dan onder de microscoop onderzocht in het lab, om te
kijken of het goed- of kwaadaardig is. Er kan ook bloed worden afgenomen.
Dat kan een indicatie geven voor eventuele uitzaaiingen.
Wordt borstkanker vastgesteld, dan worden de resultaten van je
onderzoeken zo snel mogelijk besproken op het MOC. Daarna brengt
je huisarts of gynaecoloog jou op de hoogte van de uitslag.
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Als de diagnose borstkanker valt, volgen een rist andere onderzoeken om
te zien of er uitzaaiingen zijn elders in je lichaam. Welke onderzoeken dat
precies zijn, hangt af van jouw situatie en de resultaten van voorgaande
testen:
»» een echografie van de lever;
»» een radiografie van de borstkas en de wervelkolom;
»» een echografie van de oksel: als afwijkingen worden vastgesteld, worden
met een fijne naald cellen uit de klier afgenomen voor onderzoek onder
de microscoop;
»» een CT-scan: heel gedetailleerde röntgenfoto’s van het lichaam;
»» een NMR- of MRI-scan (magnetic resonance imaging) van je borsten:
een scan die een magnetisch veld opwekt voor gedetailleerde inwendige
beelden van je lichaam. Je moet een hele tijd stilliggen in een soort buis.
Het toestel maakt heel wat lawaai, wat onaangenaam kan zijn;
»» PET-scan van je hele lichaam: vooral nuttig om uitzaaiingen op te
sporen;
»» een botscan of isotopenscan: onderzoek na inspuiting met een licht
radioactieve stof om te zien of er uitzaaiingen in het bot zijn.
Niet elk onderzoek wordt bij elke patiënt uitgevoerd. Vraag je dokter
om meer uitleg.
Aan de hand van al deze onderzoeken kan de arts het profiel van
de borstkanker en het stadium van de ziekte vaststellen. Dat laatste
is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voor
borstkanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met
Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd
stadium) (zie p. xxx).

“Ik heb twee keer zelf
een bolletje gevoeld.
Ik controleer mezelf
regelmatig en ga geregeld
op controle. Ik kan maar
hopen dat dat genoeg is om
er op tijd bij te zijn.”
— MONIEK, 73, net
hervallen na 11 jaar

SCREENING

“Ongeveer een kwart van alle borstkankers kunnen vermeden worden
door aanpassingen in onze levensstijl”, vertelt dokter Mathieu Goossens
(coördinator Bevolkingsonderzoek Borstkanker en lid van de dienst
kankerpreventie in UZ Brussel). “Maar wat je ook doet, hoe gezond je
ook leeft, je risico op borstkanker tot nul herleiden kan niet. Daarom
blijft het belangrijk om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium
op te sporen. Dat maakt de kans op genezing fors groter. Daarnaast
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laat kleine letsels vroegtijdig ontdekken ook meer borstsparende
behandelingen toe, zodat minder borstamputaties nodig zijn.”
Wees dus zelf alert en raadpleeg je arts bij bepaalde veranderingen.
Bovendien organiseert de Vlaamse overheid voor vrouwen tussen 50 en
69 jaar het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Elke 2 jaar kunnen zij
een kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen. Vrouwen in
Brussel kunnen terecht bij Brumammo. Het onderzoek is gratis voor
vrouwen die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds. Zij hoeven
geen remgeld te betalen. Daarover lees je meer op p. xxx.

HET SLECHTNIEUWSGESPREK

Of je iets verdachts in je borst nu zelf op het spoor kwam of via het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker, slecht nieuws zorgt vaak voor veel
stress, angst en onzekerheid. Je toekomst ziet er in een klap ineens
heel anders uit. Dat kan negatieve emoties veroorzaken zoals verdriet,
angst, onzekerheid, onmacht en boosheid. Daardoor neem je niet alle
informatie die tijdens het gesprek gegeven wordt goed op.
TIP

Probeer in de mate van het mogelijke je partner of een vriend
of familielid mee te nemen naar de dokter. Zeker voor dat
eerste diagnosegesprek — meestal geeft de dokter dat ook aan
— maar ook voor de volgende consultaties. Zo heb je mentale
steun, maar met twee onthoud je ook meer dan alleen. Vraag de
arts om een schema te tekenen, zodat je de volgende stappen
duidelijk voor je ziet en ernaar kunt teruggrijpen. Noteer zeker
ook het telefoonnummer van de borstverpleegkundige: zo weet
je wie je kunt bellen als je een vraag hebt.

Ook voor de dokter is dit geen gemakkelijk gesprek. Daarom kan de
borstverpleegkundige aanwezig zijn die jou verder opvolgt. Hij of zij
moet snel kunnen inschatten wat jij goed begrepen hebt en hoeveel
informatie je wilt. Het risico bestaat dat de dokter in het gesprek vooral
aandacht heeft voor de aandoening en de behandeling, en weinig
ruimte laat voor de emoties die dit nieuws teweegbrengt. Daarom kan
een borstverpleegkundige of oncopsycholoog het gesprek bijwonen en
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bepaalde zaken achteraf voor jou verduidelijken. Ook dit boek helpt je
graag met extra informatie die je thuis kunt nalezen wanneer jij daar
nood aan hebt.

“Op donderdagavond is mijn
huisarts langsgekomen.
Hij wist de uitslag al en
heeft me ingelicht dat
ik borstkanker had en

Informatie geven op zo’n emotioneel zwaar moment is moeilijk. Toch
is het van enorm belang dat zo’n gesprek goed gevoerd wordt. Anders
bestaat het risico dat jij blijft zitten met vragen of zorgen. Dat maakt
het slechte nieuws verwerken moeilijker en vergroot het risico op angst
en depressie. Als het wel goed gebeurt, helpt het je om te leren omgaan
met de situatie.

geopereerd moest worden.
Ik ben heel blij dat mijn
dokter mij thuis het
nieuws is komen vertellen.
Zo was ik voorbereid
op het gesprek met de
oncologisch chirurg, die
ook alle tijd nam.”
— MARINA, 56
TIP

Goed bijhouden welke vragen je wilt stellen is belangrijk. Zo
vergeet je niks te vragen als je voor de dokter zit. Daarom
ontwikkelde Think Pink een handig app, speciaal om je
specifieke vragen per afspraak te bundelen. In de app vind je per
onderwerp vragen die je aan je afspraak kunt koppelen, maar
kun je ook je eigen vragen toevoegen. Bovendien bewaar je ook
makkelijk schema’s die je dokter je geeft in de app, zodat je een
vaste hulp hebt om naar terug te grijpen. Gebruik de app en het
boek samen om je goed voorbereid te voelen voor elke afspraak.
Je vindt de app in de AppStore en in Google Play.

Na een campagne over slechtnieuwsgesprekken van Kom Op Tegen
Kanker in 2013 kwamen 431 getuigenissen binnen. Daaruit blijkt
dat lotgenoten het nieuws het liefst face to face krijgen op een rustig
moment. Ze vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is en dat een
naaste aanwezig is. Ook al zegt een dokter nog niets over het resultaat
aan de telefoon, de vraag om zo snel mogelijk langs te komen, zegt
vaak al genoeg. Op het telefoontje moet zo snel mogelijk een goed,
persoonlijk gesprek volgen met de arts.
“Het is aan de dokter om, samen met het multidisciplinaire team van de
borstkliniek, de ernst van de situatie duidelijk weer te geven. De gouden
regel is dat je altijd de waarheid moet zeggen, en daarvoor moet het
woord ‘kanker’ toch minstens één keer expliciet vallen”, zegt Brigitte
Colas (borstverpleegkundige in CHU Tivoli). “‘Het is een bolletje’ of
‘iets dat eruit moet’ is niet aanvaardbaar.”
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Een eerlijke, duidelijke mededeling is niet voldoende. Het is belangrijk
dat je daarna voldoende informatie krijgt, zodat je alles goed kunt vatten.
Wat ‘voldoende’ informatie is, verschilt van lotgenoot tot lotgenoot.
Sommige vrouwen willen niet alles (in één keer) weten, anderen willen
van naaldje tot draadje op de hoogte worden gebracht. Jij hebt het recht
om aan te geven welke info je verder wel en niet wenst. Het is aan de
dokter om dat vervolgens te respecteren.

“De oncoloog gaf vooral
medische informatie,
te veel om op dat
moment op te nemen. De
aanwezigheid van de
borstverpleegkundige
apprecieerde ik erg.
Zij nam voldoende tijd
voor de administratieve
en psychologische

Verder blijkt uit onderzoek dat kankerpatiënten, ongeacht hun leeftijd,
meer dan de helft van de informatie vergeten. Vooral mensen boven
de 65 kunnen een teveel aan informatie vaak moeilijk verwerken.
Daarnaast blijken lotgenoten met een slechtere prognose zich doorgaans
minder te herinneren.

ondersteuning. Met vragen
kon ik altijd bij de
borstverpleegkundigen
terecht.”
— EVELIEN, 43
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Zelfs al worden er meteen een heleboel ‘verzachtende’ factoren bij verteld
en krijg je meteen te horen dat je kansen positief worden ingeschat,
toch krijgt bijna iedereen die de diagnose kanker krijgt een zware
psychologische klap te verwerken. De meeste lotgenoten zeggen dan
ook dat ze nooit een zwaarder ogenblik in hun leven hebben gekend.
Andere crisissituaties in een mensenleven (zoals huwelijksproblemen,
financiële moeilijkheden, problemen met de kinderen of op het werk)
vervallen blijkbaar in het niets vergeleken met een kankerdiagnose.
Dokter Sonia Vanderlinden (gynaecoloog-oncoloog in de
Europaziekenhuizen): “Op het feit dat kanker ineens realiteit wordt
voor jou ben je meestal niet voorbereid. Zelfs als je het al een tijd
vreest, is de officiële bevestiging een traumatiserende ervaring.” Sterke
gevoelens van shock en ongeloof kunnen je overspoelen. Het ene
moment kun je boos zijn, dan weer verdrietig, op andere momenten
overheersen angst en paniek. Na de diagnose komt een periode waarin
steun erg belangrijk is. Van je thuisomgeving natuurlijk: je partner,
kinderen, ouders en naasten. De dokters en verpleegkundigen zorgen
op hun beurt dat je de best mogelijke behandeling en zorg krijgt.
Sommige mensen hebben daarnaast ook professionele hulp nodig om
de situatie te kunnen aanvaarden. Aarzel niet om contact op te nemen
met je borstkliniek. Je kunt altijd terecht bij de borstverpleegkundige
of oncopsycholoog.

“Het is met mij gedaan.
Wat moet er in godsnaam
van mijn man en kinderen
worden? Dat was mijn
eerste reactie toen de
diagnose ‘borstkanker

Zal ik genezen? Het is nu wellicht de meest cruciale vraag, maar ze is
niet eenvoudig te beantwoorden. Bij borstkanker is het moeilijk aan
te geven wanneer iemand echt genezen is. Ook na een behandeling
bestaat immers het risico dat de ziekte terugkomt. De behandelingen
zijn bedoeld om het risico op herval zo klein mogelijk te maken. Bij
borstkanker spreken dokters liever over overlevingskansen of de
prognose (vooruitzicht) dan over genezing.

met uitzaaiingen’ viel.
Gelukkig werd ik in het
ziekenhuis heel goed
opgevangen: de artsen en
verpleegkundigen gaven
me alle mogelijke uitleg
en waren ook heel erg
eerlijk.”
— HILDE, 33
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GOED OM TE WETEN
De kans op langdurige overleving is gemiddeld groter als de ziekte in een
vroeger stadium is ontdekt en behandeld. Hoe kleiner de tumor in de borst,
hoe kleiner het risico dat die uitzaait naar de lymfeklieren of andere plaatsen
in het lichaam. Het type tumor speelt hierin ook een belangrijke rol.

De kans op overleving bij borstkanker is de laatste jaren gestegen, met
dank aan vroegere borstkankerdiagnoses door het Bevolkingsonderzoek
en meer bewustwording. Vrouwen gaan veel sneller naar de (huis)arts
als ze iets ongewoons opmerken. Grotere overlevingskansen komen ook
door betere onderzoeken en nieuwe behandelmethoden.
Alleszins volgt een onzekere tijd. Je weet nu dat je een kwaadaardige
tumor hebt. Er is misschien al meer bekend over de soort en over
uitzaaiingen. Maar meestal is nog niet alles duidelijk. Om welke vorm
het exact gaat en of er uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn, blijkt vaak
pas na de operatie, als het tumorweefsel is onderzocht. Pas dan is
100 procent duidelijk welke aanvullende behandelingen nodig zijn. De
periode voor je weet waaraan je toe bent, kan dus enkele weken duren.
Weet dat je op elk moment terecht kunt bij de borstverpleegkundige.
Zij kent jouw verhaal, luistert naar je vragen, bezorgdheden en angsten.
De borstverpleegkundige is er voor jou.

HOE VERTEL IK HET AAN MIJN OMGEVING?

Je diagnose vertellen aan je familie en vrienden is wellicht een van
de moeilijkste dingen. Waarschijnlijk heb je geen idee waar je moet
beginnen. Als je een partner hebt, is de kans groot dat die is meegegaan
naar de dokter en het nieuws samen met jou gehoord heeft. Misschien
voelt het het best om samen naar vrienden en familie te gaan om het
nieuws te vertellen. Misschien vind je het makkelijker om een e-mail
op te stellen en zo iedereen op de hoogte te brengen. Volg vooral je
buikgevoel en doe wat goed voelt voor jou.
Wees niet bang om andere mensen op de hoogte te brengen of te
belasten met je nieuws. Ja, er zullen mensen zijn die je wellicht niet meer
zult zien of horen, die het slechte nieuws niet aankunnen, of bang zijn
voor de confrontatie met een ziekte als kanker. Maar wellicht merk je

“Over kansen en procenten
is bij mij nooit echt
gepraat. Er is me alleen
gezegd dat ik een
agressieve kanker had en
dat mijn risico op herval
zonder chemotherapie veel
groter zou zijn.”
— HILDE, 45
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dat de meeste mensen blij zijn dat je het verteld hebt. Het betekent dat
je hen vertrouwt en dat ze iets voor je kunnen betekenen.

“Ik heb vandaag met mijn
mama gesproken. Ze zag
er gelukkig uit, ik kon
het niet over mijn hart
TIP

krijgen om te vertellen dat

Als je weet dat er heel wat onzekerheid is over de toekomst,

ik borstkanker heb. Haar

moet je dat niet proberen te verbloemen om de gevoelens van

moeder overleefde de ziekte

je vriend(in) of familie te sparen. Het is de bedoeling dat zij jou

niet, en mijn kansen zijn

steunen, maar dan moeten ze ook een juist beeld hebben.

ook niet erg groot.”
— VALERIE, 37

Praten over je gevoelens kan een grote troost bieden. Angsten en
bezorgdheden uiten kan je gevoelens in perspectief plaatsen. Het
spreekwoord ‘gedeelde smart is halve smart’ komt ergens vandaan.
Praten over iets persoonlijks, samen een ziekteproces doormaken kan
ook zorgen voor een diepere band met sommige mensen. Ook dat kan
van grote waarde zijn.

“Mensen moeten je niet al
te hard betuttelen, maar
het is wel leuk als ze een
beetje aandacht voor je
hebben. Als ik mijn chemo
had, kreeg ik altijd een
aantal berichtjes. Dat
deed toch deugd, het gaf
me het gevoel dat ze aan
me dachten. Het is niet

OMGAAN MET IEMAND DIE KANKER HEEFT

altijd makkelijk om zelf
contact op te nemen als
het moeilijk gaat, dus ik

Een kankerdiagnose is niet alleen voor jou als lotgenoot vaak
verpletterend nieuws. Ook mensen uit je omgeving zijn geschrokken en
weten vaak niet hoe ze met iemand moeten omgaan die dergelijk nieuws
heeft gekregen. Deze tips kunnen hen helpen.

apprecieerde het heel erg
als mensen dat deden.”
— NANETTE, 71
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»»

Neem contact op met de lotgenoot wanneer je het nieuws te horen hebt gekregen. Doe het persoonlijk, via
de telefoon of een bezoekje, als ze jou goed kent. Hou dat eerste contact gerust kort. Je voelt snel aan of
iemand langer wil praten of niet. Zeg dat je later opnieuw contact opneemt.

»»

Veel mensen weten niet wat te zeggen. Dat geeft niet. Zeg dat ook gerust. Je hoeft geen pasklare antwoorden te
hebben. Er zijn en luisteren is vaak al voldoende. Meestal heeft de lotgenoot sinds de diagnose al zo veel meegemaakt
dat die wel genoeg te vertellen heeft. Je kunt wel vragen hoe ze zich nu voelt, hoe het gaat, wat er staat te gebeuren.
Als je iets wilt doen, kun je het best vragen wat ze nodig heeft. Een keer de kinderen opvangen, mee naar het
ziekenhuis gaan, boodschappen doen. Doe een concreet voorstel. Dat maakt het makkelijker om hulp te aanvaarden.

»»

Wat je niet moet doen is je opdringen of aandringen, ook al is dat met de beste bedoelingen. Laat de
lotgenoot zelf aan het woord. Probeer ook geen contact te vermijden. Dat is vaak de doodsteek voor een
vriendschap of een goede band. De regel ‘in nood leer je je vrienden kennen’ gaat hier zeker op.

»»

Blijf vooral ook luisteren. Leef mee, maar overdrijf niet met medelijden. Probeer haar wat af te leiden met
een ander onderwerp. Ze vindt het wellicht fijn om te horen wat jij in de ‘normale’ wereld beleeft. Je kunt
iemand opbeuren, maar pas op dat je niet zegt dat het allemaal niet zo erg is als het lijkt. Het is niet de
bedoeling dat je iemands ziekte gaat minimaliseren.
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D E D I A G N O S E . WAT N U ?
Je weet nu dat je borstkanker hebt. Maar dat betekent niet dat je geen
vragen meer hebt. Wat is borstkanker nu juist? Welke vorm heb je? En
welke behandeling staat je te wachten?

WAT I S B O R S T K A N K E R ?
Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in een van je borsten, soms ook
in beide borsten, en kan voorkomen bij vrouwen en mannen. Ons lichaam
bestaat uit miljarden bouwstenen, onze cellen. We maken voortdurend
nieuwe cellen aan om te groeien of om beschadigde en verouderde
cellen te vervangen. Zo gebeuren elke dag miljoenen celdelingen.
Bij elk van die delingen kan iets misgaan. Een cel deelt zich te veel
of blijft ongeremd groeien. Zo ontstaat een gezwel of tumor, goed- of
kwaadaardig. Goedaardige cellen kunnen een zwelling veroorzaken, maar
groeien niet door andere weefsels heen. Kwaadaardige cellen hebben
de neiging zich te verspreiden. Bij vermenigvuldiging van kwaadaardige
cellen in de borst vormen ze een borstcarcinoom: borstkanker.
Er zijn honderden types borstkanker, zodat we het eigenlijk beter over
‘borstkankers’ zouden hebben. Toch gebruiken we voor de duidelijkheid
‘borstkanker’ in het enkelvoud. “Elke kanker is het gevolg van mutaties of
afwijkingen op genetisch niveau, maar niet elke mutatie leidt tot kanker”,
zegt professor Liv Veldeman (radiotherapeut in UZ Gent). “De mutaties
die tot een kwaadaardige tumor leiden, kunnen uit drie vijvers komen. Ten
eerste is er de vijver van de oncogenen: als die te actief worden, verhoogt
dat het risico op kanker. De tweede zijn de tumorsuppressorgenen, een
groep die kanker onderdrukt. En de derde vijver bevat een hoop genen
die het genoom proberen te herstellen: de DNA-repair-genen. Als daar
mutaties in komen, groeit het risico dat andere mutaties blijven bestaan.”
“In elk van die vijvers zitten er honderden genen. De combinatie van
genetische factoren die leidt tot borstkanker bij lotgenoot A kan dus
helemaal anders zijn dan die van lotgenoot B, ook al is het resultaat
hetzelfde.”

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.
1 vrouw op 8 krijgt ooit een vorm van borstkanker. De Stichting
Kankerregister registreerde in 2016 in België 10.735 nieuwe gevallen
van borstkanker bij vrouwen, tegenover 111 gevallen bij mannen. Het
risico op borstkanker is voor een vrouw dus ongeveer 100 keer groter
dan voor een man.
Een borst of borstklier bestaat uit een twintigtal melkklieren, omgeven
door vetweefsel. Elke melkklier mondt uit in een melkkanaal, onder
de tepel. De tepel zelf is omgeven door een gepigmenteerde zone,
de tepelhof. De huid van de tepelhof is lichtjes vervormd door de
openingen van de talgklieren, de zweetklieren en de haarfollikels. De
borsten rusten op de borstspier. Borstkanker kan op alle plaatsen in de
borst ontstaan. Het is een kwaadaardig gezwel dat, als het niet wordt
verwijderd, alsmaar verder doordringt in het gezonde borstweefsel. Het
risico bestaat dat kankercellen zich verspreiden via het bloed of het
lymfestelsel.

SOORTEN BORSTKANKER

Borstkanker wordt meestal onderverdeeld afhankelijk van de plek waar
de tumor ontstaat. Ductaal betekent dat de kanker ontstaan is in de
melkkanalen, lobulair in de melkklieren. In 80 procent van de gevallen
gaat het om een ductale vorm van borstkanker.
CARCINOOM IN SITU (= NOG TER PL A ATSE)

Dit is potentieel een voorstadium van borstkanker waarbij de cellen nog
mooi afgebakend zijn. De tumor is beperkt tot de melkkanalen en het
omringende weefsel is nog niet aangetast. Op een mammografie is dit
te zien als microcalcificaties, heel kleine witte kalkvlekjes. Een operatie
is meestal aangewezen, borstsparend of een amputatie. Dat hangt af van
de aard en uitgebreidheid van de kankercellen.
INVASIEVE K ANKER

De kwaadaardige cellen zijn door de melkkanalen gegroeid en hebben
zich verspreid naar het omringende borstweefsel. Daar kunnen ze
losraken en zich via lymfe of bloed door het lichaam verspreiden. In dit
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geval ontstaat een type borstkanker dat we melkgangkanker noemen,
of invasief ductaal carcinoom (ductus = melkgang). Ductaal carcinoom
komt voor bij 80 procent van de vrouwen met borstkanker. 15 procent
zijn van het type melkklierkanker of invasief lobulair carcinoom. Ze
komen vooral voor bij vrouwen vanaf 45 jaar. Deze vorm kan ook
uitzaaien naar de lymfeklieren en naar andere delen van het lichaam.
HORMOONGEVOELIGHEID

Borstkanker kan hormoongevoelig of -ongevoelig zijn. Hormoon
gevoelig betekent dat de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en/
of progesteron de tumor stimuleren om te groeien en te delen. Dat is
belangrijk om te weten voor de behandeling, want antihormoontherapie
kan dat blokkeren en zo die groei tegengaan. Ongeveer 80 procent van
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alle borstkankers is oestrogeenpositief, zo’n 80 procent daarvan is ook
progesteronpositief. Over antihormoontherapie lees je meer op p. xxx.
HER2/NEU- GEVOELIG

Zo’n twintig jaar geleden ontdekten wetenschappers dat een op vijf
borstkankers gelinkt kan worden aan het HER2-eiwit. Dit eiwit is
massaal aanwezig op de wand van deze tumorcellen omdat er bij dit
type heel veel HER2-receptoren zijn. Zo kan HER2 celdeling, en dus
borstkankergroei, ongeremd stimuleren. Een HER2/neu-positieve
tumor is een agressieve tumor die vroeger een slechte prognose gaf.
Gelukkig is er sinds enkele jaren een medicijn dat zich specifiek op dit
eiwit richt: trastuzumab, onder de merknaam Herceptine.
TRIPLE NEGATIEVE BORSTK ANKER

Als de tumor geen receptoren heeft voor oestrogeen, progesteron of
HER2/neu, spreken we van triple negatieve borstkanker: drie keer
negatief dus. Bij deze vorm van borstkanker hebben antihormoontherapie
en trastuzumab geen effect. Triple negatieve borstkanker komt voor
bij 10 procent van alle borstkankerpatiënten en komt iets vaker voor
op jongere leeftijd. Dit type groeit vaak sneller en agressiever dan
hormoongevoelige borstkanker. In de eerste jaren na de diagnose
komt triple negatieve borstkanker daarom vaker terug, ondanks alle
behandelingen. Maar als er na 7 jaar geen uitzaaiingen of lokaal herval
zijn, is de kans groot dat dat niet meer gebeurt.
ZELDZAMERE VORMEN VAN BORSTK ANKER

De ziekte van Paget is een zeldzaam type in het gebied van de tepel.
Het begint vaak als een open wondje waardoor eerst aan eczeem
wordt gedacht. Een ander zeldzaam type borstkanker is mastitis
carcinomatosa. Doordat de borst rood en warm wordt, kan de arts eerst
aan een ontsteking denken. Het is een agressieve vorm van borstkanker
die zich snel door de borst verspreidt. Omdat het een minder bekende
vorm is, duurt het vaak langer voor die opgespoord worden.
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DE BEHANDELING

De meest geschikte behandeling voor borstkanker hangt sterk af van het
stadium waarin je ziekte zich bevindt. Is de kanker nog gelokaliseerd (op
één plek) of is hij de nabije lymfeklieren al binnengedrongen? Zijn er
uitzaaiingen in de naburige organen of op afstand? Ook de biologische
kenmerken van de tumor en je algemene conditie en leeftijd spelen mee.
De behandeling wordt dus op jou afgestemd.

S TA D I A

Om de prognose en behandeling te bepalen, wordt een internationaal
gestandaardiseerd systeem gebruikt dat de kanker indeelt in stadia.
Dit noemen we staging. Het stadium wordt vastgesteld op basis van de
resultaten van alle onderzoeken en op drie parameters die samen het
TNM-systeem vormen:
»» T: de grootte en eventuele plaatselijke uitbreiding van de tumor;
»» N: duidt aan of de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren (nodes in
het Engels) dicht bij de tumor;
»» M: verwijst naar metastasen (uitzaaiingen) in andere delen van het
lichaam.
Uiteindelijk wordt de tumor in een van de volgende vijf groepen
onderverdeeld, aangeduid met een Romeins cijfer. Soms wordt een
stadium nog verder opgesplitst.
»» In stadium 0 spreken we van een carcinoom in situ, de vroegste vorm
van borstkanker. Er bevinden zich alleen kankercellen in de melkgang.
»» In stadium I is de diameter van de tumor kleiner dan 2 centimeter en
heeft de kanker zich nog niet verspreid buiten de borst.
»» In stadium II is de diameter van de tumor groter dan 2 centimeter
en/of heeft de kanker zich verspreid naar de lymfeknopen in de oksel.
De aangetaste lymfeknopen zitten niet aan elkaar vast, noch aan de
omliggende structuren.
»» In stadium III is de diameter van de tumor groter dan 5 centimeter en/
of heeft de kanker zich verspreid naar lymfeknopen, vast aan elkaar of aan
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omliggende structuren. Borstkankers, van om het even welke tumorgrootte,
die zich hebben verspreid naar de huid, de borstkas of de inwendige
lymfeknopen van de borst worden ook ingedeeld in stadium III. De kanker
heeft zich in dit stadium nog niet verspreid naar andere organen, botten of
lymfeknopen die niet in de omgeving van de borst liggen.
»» Dat is wel het geval bij borstkanker in stadium IV.
De uiteindelijke behandelingskeuze gebeurt na het MOC. Het
voorgestelde behandelplan kan bestaan uit een combinatie van
een operatie, een systemische behandeling (antihormoontherapie,
chemotherapie of een gerichte behandeling) en/of een lokale behandeling
(bestraling of radiotherapie). Soms zijn meerdere opties mogelijk.
Aarzel zeker niet om uitgebreid vragen te stellen over de voor- en
nadelen van de verschillende mogelijkheden: dit plan is in de ogen van
jouw behandelde team de beste optie, maar dat kan voor jou anders zijn.
Het is belangrijk dat jij ook inspraak hebt als je dat wilt. De Think Pinkapp en dit boek kunnen je hierbij helpen.

PROGNOSE, OF OVERLEVINGSK ANSEN NA VIJF JA AR

De kans op genezing hangt van veel dingen af: het stadium van de
ziekte, je leeftijd, de grootte van de tumor, of er uitzaaiingen zijn, de
behandeling … Je dokter kan meer uitleg geven over al deze factoren.
De laatste jaren is de prognose bij borstkanker sterk verbeterd,
enerzijds omdat de ziekte dikwijls vroeger wordt vastgesteld, anderzijds
door betere behandelingen. Vergeet niet dat de percentages hieronder
gemiddelden zijn, die gelden voor een groep van honderd lotgenoten. Dat
zegt dus niets specifiek over jouw situatie. Dat is belangrijke informatie
om in het achterhoofd te houden en geeft aan hoe je deze percentages
kunt interpreteren. Wil je deze informatie liever niet weten, zeg dat dan
duidelijk aan je behandelende arts of aan de borstverpleegkundige. Het
blijft jouw beslissing.
Wat zeggen de prognosecijfers van de Belgische Stichting
Kankerregister uit 2018 ons? De gemiddelde overleving na 5 jaar is
90,4 procent. Dat percentage geeft aan hoeveel patiënten op 100 nog
leven 5 jaar na de diagnose.
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Stadium I

“Ik kreeg te horen dat
het om een agressieve

Stadium II

kwaadaardige tumor ging.

100 procent
A 96 procent

Wat moest er van me

B 92 procent

worden? Ik had het idee

A 85 procent

dat mijn leven aan een

Stadium III

zijden draadje hing. Ik

B 60 procent
C 73 procent

deed niets anders dan

Stadium IV

huilen. Ik voelde me

34 procent

ook nog schuldig, want
als je kanker hebt, wil

Dit zijn natuurlijk maar cijfers, waarop dan nog een relatief grote
foutenmarge zit. Want er spelen nog zaken mee. Het verloop van
de ziekte is niet altijd goed in te schatten. Lotgenoten met een nietuitgezaaide tumor die oestrogeen- en progesterongevoelig is, hebben
betere overlevingskansen. Of een tumor snelgroeiend is of niet, en of
er een verhoogde expressie van HER2-antilichamen is, speelt ook mee.
Want overexpressie van die receptor hangt samen met een agressieve
kanker, en dus een slechtere prognose. Niet elke dokter geeft dus graag
een prognose.
Professor Liv Veldeman (radiotherapeut in UZ Gent): “Ik ben heel
voorzichtig met een prognose geven in procenten. Je kunt wel richtcijfers
geven, maar ik zeg er altijd bij dat die voorspelling heel moeilijk is. Als
het gaat over weken of maanden, is dat natuurlijk iets anders, maar
meestal duid ik alleen een richting aan, of je in de groep zit met goede
of slechte overlevingskansen.”

de maatschappij dat je
positief blijft en vecht.”
— ANNEKE, 32

CHIRURGIE

Chirurgie is vaak de eerste behandeling als blijkt dat de borstkanker
niet is uitgezaaid naar andere organen. Soms gaat een neoadjuvante
(voorafgaande) behandeling of een algemene voorbehandeling
(chemotherapie, HER2-behandeling of antihormoontherapie) aan de
operatie vooraf, om de tumor te doen krimpen of de operatie minder
ingrijpend te maken.
“De bedoeling van chirurgie is de borsttumor volledig verwijderen”,
vertelt professor Patrick Neven (gynaecoloog-oncoloog in UZ Leuven).
“Als dat mogelijk is, voeren we een borstsparende operatie uit, ook brede
excisie of tumorectomie genoemd. We verwijderen alleen de tumor en een
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“Natuurlijk

vond

ik

zone omringend gezond weefsel, om zeker een veilige marge te hebben.
Soms moet de borst helemaal worden weggenomen – dat heet een
amputatie of mastectomie. Een amputatie kan soms toch nodig blijken
na een borstsparende operatie, als de tumor bijvoorbeeld groter blijkt dan
de beelden vooraf toonden.” Na of bij een amputatie heb je verschillende
mogelijkheden voor borstreconstructie. Daarover lees je meer op p. xxx.

het

heel erg dat ik mijn borst
zou

kwijtraken,

maar

je

overlevingsdrang wordt zo
groot dat je borst opeens
niet

meer

zo

belangrijk

is. Ik wilde van de kanker
af, mijn leven moest gered
worden.

Als

ik

daar

een

Een borstsparende operatie wordt altijd gevolgd door bestraling van de
borst, om het risico op herval zo klein mogelijk te houden. De kans op
genezing is dan even groot als na een volledige amputatie. De keuze
voor een borstsparende operatie of een amputatie hangt af van de
grootte van het gezwel ten opzichte van de borst, het type borstkanker
en of er meerdere afwijkingen zijn in de borst.

borst voor moest afgeven,
dan

was

dat

maar

zo.”

—

DIANE, 75

Via de lymfevaten kunnen kwaadaardige tumorcellen zich verspreiden.
De meeste lymfevaten uit de borst leiden eerst naar de okselklieren. Zijn
die aangetast, dan is het aan te raden om ze weg te nemen. Zo voorkomt
je arts dat de kanker zich verder verspreidt. Bovendien is weten of zich
daar kankercellen bevinden belangrijk voor je prognose, of het risico
dat de ziekte ooit terugkeert. Het bepaalt voor een groot deel ook je
bijkomende behandelingen.
Tonen het klinisch onderzoek en de beeldvorming niet dat de okselklieren
aangetast zijn? Dan probeert de arts met de sentinelprocedure te
vermijden dat okselklieren onnodig verwijderd worden. De sentinelklier
of schildwachtklier is de eerste lymfeklier, meestal in de oksel, waarnaar
tumorcellen rechtstreeks kunnen draineren. Als die tumorvrij is, nemen
we aan dat ook de rest van de okselklieren niet aangetast is, en dat
ze dus niet verwijderd hoeven te worden. Dat wordt tijdens of na de
operatie onderzocht.
Is ze toch aangetast, dan kan een volledige okselklieruitruiming
volgen. Daarbij worden alle klieren in de oksel weggenomen. Mogelijke
complicaties met een grote impact achteraf zijn een minder beweeglijke
schouder en lymfoedeem. Daarover lees je meer op p. xxx.
Na de operatie worden de tumor en lymfeklieren grondig onderzocht
onder de microscoop. Pas dan weet je definitief om welk soort tumor
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het gaat. Belangrijke tumorkenmerken worden gerapporteerd zoals de
grootte, de graad van de tumor, soms hoe snel de cellen delen, of de
lymfeklieren zijn aangetast en of de tumor hormonaal is of HER2/neugevoelig. Hij wordt dan ingedeeld volgens de pTNM-classificatie. Zo
wordt het stadium van borstkanker pathologisch bepaald.

CHEMOTHER APIE

Chemotherapie is de toediening van geneesmiddelen, cytostatica
genoemd, die nog eventueel resterende kankercellen in je lichaam
vernietigen of hun groei remmen. Chemo wordt met een infuus
toegediend. Niet alle kankercellen zijn gevoelig voor dezelfde
medicijnen. Daarom schrijft de dokter meestal een cocktail van
verschillende middelen voor.
Chemotherapie wordt toegediend in cycli of ‘kuren’: na elke
behandelingsperiode volgt een rustperiode (meestal twee tot drie
weken) om je lichaam te laten herstellen. Om chemo toe te dienen
wordt meestal onder plaatselijke verdoving een poortkatheter ingeplant.
Het systeem wordt volledig onder je huid geplaatst, meestal onder het
sleutelbeen op je borstkas. Dat is comfortabeler omdat ze niet telkens
opnieuw in je aders moeten prikken en omdat het minder problemen
geeft met de aders in je arm. Is dat geen optie, dan kan een PICC via je
arm worden ingebracht en opgeschoven.
Chemo valt cellen aan die zich snel vermenigvuldigen, zoals kankercellen,
maar ook gezonde cellen die zich snel vernieuwen, zoals die van je
beenmerg, het slijmvlies van je slokdarm en de haarwortels. Er zijn dan
ook heel wat mogelijke bijwerkingen: haarverlies, mondontstekingen,
geen eetlust meer, misselijkheid, diarree, een hoger risico op infecties
en vermoeidheid. Bepaalde chemotherapieën kunnen ook zenuwschade
veroorzaken (neuropathie, zie p. xxx). De gevolgen zijn gehoorverlies
of symptomen in je handen en voeten zoals pijn, minder gevoel, een
verbrand gevoel, prikken, overgevoeligheid voor koude/warmte, een
gevoel van zwakheid. Meestal verdwijnt dat enige tijd na de behandeling,
maar bij sommige mensen blijven ze duren.
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TIPS TEGEN MISSELIJKHEID

»»
»»
»»
»»

Eet vaker, maar minder. Vermijd grote maaltijden.
Eet traag en kauw goed.
Vermijd een lege maag.
Vermijd sterk geurend voedsel.

Bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn, wordt de menstruatie
soms onregelmatig of blijft ze achterwege. Dat betekent niet dat er
helemaal geen kans meer is op zwangerschap. Je gebruikt het best
anticonceptiemiddelen, maar níet de pil omdat die hormonen bevat.
Bij vrouwen boven de 45 jaar blijft de menstruatie vaak definitief
achterwege.
Studies hebben aangetoond dat aanvullende (adjuvante) chemotherapie
een positief effect heeft op de overlevingskansen. Een behandeling met
chemotherapie betekent dus niet dat je toestand er slechter uitziet.
Het maakt deel uit van de behandeling om de kanker helemaal te
vernietigen. Meestal begint de chemo binnen de vier weken na de
operatie.
Soms is het aangewezen om al vóór de operatie chemotherapie toe te
dienen. Met neoadjuvante chemotherapie willen artsen de tumor doen
krimpen. Zo willen ze bijvoorbeeld een borstsparende operatie mogelijk
maken in plaats van een amputatie. Bovendien zien ze zo al sneller
of de tumor – en dus ook mogelijks uitgezaaide cellen – reageert op
chemotherapie. Dat zien ze niet meer eens de tumor verwijderd is.

WAT Z I J N D E M A M M A P R I N T- E N O N C O T Y P E D X-T E S T ?
Chemotherapie na een borstkankeroperatie moet vermijden dat je hervalt. Maar niet bij elke lotgenoot is
het risico op herval even groot. Het persoonlijke risico schatten oncologen vandaag in op basis van een
aantal klinische gegevens zoals de grootte van de tumor of het aantal aangetaste lymfeklieren. Dat blijft een
inschatting, waardoor elk jaar één lotgenoot op vijf in België overbehandeld wordt als je kijkt naar hun reële
risico op herval per jaar. Hen bezorgt chemotherapie geen gezondheidswinst, maar ze hebben wel last van
alle nevenwerkingen. Daarom is het belangrijk om behandelingen zoals chemotherapie zo gericht mogelijk
in te zetten.
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Gelukkig zijn er genetische testen op de tumor die dat risico op herval veel beter kunnen inschatten (lees meer
over genexpressie op p. xxxx). Voorbeelden zijn MammaPrint en Oncotype DX. Uit onderzoek van professor
Martine Piccart van het Jules Bordet Instituut in Brussel naar de eerste test blijkt dat het een betrouwbaar
hulpmiddel is om te beslissen of je baat hebt bij chemotherapie. Samen met borstkankerspecialisten uit het
hele land pleitte Think Pink er actief voor om de test, die zo’n 3.000 euro kost, terug te betalen.

Daarom maakt de overheid van 2019 tot 2022 telkens 2 miljoen euro vrij voor een proefproject in de erkende
borstklinieken. Die testen of en hoe ze MammaPrint en Oncotype DX in de praktijk kunnen inzetten. Vraag
aan jouw behandelende arts of het onderzoek voor jou zinvol is.

Meer over chemotherapie lees je op chemotherapie.be.

R ADIOTHER APIE (BESTR ALING)

Radiotherapie is een lokale behandeling, vaak voorgeschreven na een
borstoperatie en altijd na een borstsparende operatie. Bestraling wil
eventueel achtergebleven kankercellen in de borst en de oksel plaatselijk
doden door hun erfelijk materiaal (DNA) te beschadigen. Zo vernietigt
de therapie die kankercellen alsnog, en daalt het risico dat een tumor
terugkeert. De gezonde, omliggende cellen blijven ondertussen zo
veel mogelijk gespaard. De meeste borstkankers zijn gevoelig voor
deze stralen. De therapie wordt dan ook standaard toegepast na een
borstsparende operatie. Na een borstamputatie gebeurt het slechts in
bepaalde gevallen.
Om de stralenbundel zo nauwkeurig mogelijk te richten, worden op je
huid punten of lijnen afgetekend. Dat gebeurt met moeilijk afwasbare
inkt of een tattoo. De bestraling zelf is volledig pijnloos. Omdat
radiotherapie exact op de te behandelen zones werkt, beperkt dat de
bijwerkingen. De huid kan wel rood en gevoelig worden op de bestraalde
plek. Dat kan toenemen tot drie weken na de bestraling, waarna de
bijwerkingen verminderen. Maar tot lang na de bestraling kan de huid
verkleurd blijven en afschilferen. De borst kan ook tijdelijk gevoeliger
zijn en in omvang toenemen doordat ze vocht ophoudt. Uitgesproken
vermoeidheid is ook een vaak voorkomende bijwerking. Normaal gezien
verdwijnen die na enkele weken tot maanden.
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TIP

Gebruik geen zeep of crèmes met parfum of alcohol. Wacht het
advies van je dokter af voor je start met een vochtinbrengende
crème. Ook bij jeuk of een erg droge huid kun je zo’n crème
gebruiken. Sommige ziekenhuizen raden aan de crème al vanaf
de eerste dag van de bestraling tot maximaal tweemaal per dag
aan te brengen op de bestraalde huid.

Bij bestraling van sommige klierstreken, bijvoorbeeld de klieren achter
het borstbeen, kun je na een tijdje last krijgen bij het slikken. Dat komt
doordat een deel van de slokdarm mee bestraald wordt. Na de behandeling
kan de pijn nog even toenemen, maar nadien vermindert die snel en
verdwijnt hij ten slotte volledig. Er is wel een hoger risico op lymfoedeem
als de oksel wordt meebestraald. Daarover lees je meer op p. xxx.
Tijdens de bestralingsreeks word je dagelijks bestraald, elke keer zo’n 10
tot 15 minuten. Onderzoeken gaan na of andere schema’s ook efficiënt
kunnen zijn.
“Er is de laatste jaren sprake van een revolutie in de radiotherapie.
De schema’s worden alsmaar korter”, zegt professor Liv Veldeman
(radiotherapeut in UZ Gent). “We evolueren naar eenzelfde
stralingsdosis op minder dagen. Nu is het nog vijf tot zeven weken, dat
worden er drie en in de toekomst zal wellicht anderhalve week volstaan.
Bij ons in het ziekenhuis is de standaard intussen ook buiklig in plaats
van ruglig. Ruglig heeft één groot voordeel: het is een stabiele positie die
makkelijk reproduceerbaar is. Maar er zijn ook nadelen, die te maken
hebben met de zwaartekracht. De borst drapeert zich over de borstkas,
spreidt zich uit, en omringt links je long en hart. Die bestralingspositie
geeft een risico op hartproblemen en op longkanker. Dat vermijd je
met buiklig, maar die nieuwe positie is nog niet overal standaard. Wat
wel al vaak toegepast wordt, is de ademhalingsstop. Lotgenoten houden
tijdens de bestraling de adem in, om longen en hart op een makkelijke
manier meer weg te houden van de stralenbundels. Ons doel is om die
ademhalingsstop en de buikligpositie te combineren en zo maximaal
stralingsschade te vermijden.”
Dat doet een onderzoek van UZ Gent en CMSE Namur, met de
financiële steun van het SMART Fonds van Think Pink. De nieuwe
buikligpositie, gebaseerd op de crawlhouding, reduceert de risico’s van
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radiotherapie aanzienlijk. De onderzoekers willen van crawlbuikligpositie
de standaardpositie te maken. Daarvoor werken ze onder meer aan nieuwe
therapietafels, in combinatie met die specifieke ademhalingstechniek.

ANTIHORMOONTHERAPIE

Hormonen zijn stoffen die ons lichaam zelf aanmaakt in bepaalde klieren
of organen. Ze worden via het bloed vervoerd naar de plek waar ze nodig
zijn voor een goede werking van ons lichaam. De bekendste hormonen zijn
het schildklierhormoon, insuline, bijnierhormonen, hypofysehormonen
en geslachtshormonen. Oestrogeen en progesteron zijn de vrouwelijke
geslachtshormonen. In normale omstandigheden hebben we die nodig
voor de ontwikkeling van geslachtsorganen en borsten. Ze regelen ook
de voortplanting en de menstruele cyclus, helpen bot in stand houden,
huidcellen vernieuwen en zorgen voor de dikte en vochtigheid van de
vagina. Maar bij hormoongevoelige borstkanker worden deze vrouwelijke
hormonen een soort brandstof voor de kankercellen.
Ongeveer 85 procent van de borstkankers is hormoongevoelig.
“Dat betekent dat de kankercellen hormoonreceptoren hebben,
hormoongevoelige antennes”, zegt professor Herman Depypere
(kliniekhoofd gynaecologie in UZ Gent). “Dat zijn kleine
aanhechtingsplaatsen waaraan het vrouwelijk hormoon zich kan
binden. Dat stimuleert de kankercel om te groeien.”
“Er bestaan medicijnen die zorgen dat de vrouwelijke hormonen niet
meer kunnen inwerken op de kankercellen: antihormoontherapie. Antioestrogenen doen dat op celniveau door zichzelf te hechten aan de
hormoonreceptoren van de kankercel en zo de receptor te bezetten en
blokkeren. Antihormoontherapie op lichaamsniveau blokkeert dan weer de
productie van hormonen (aromataseremmers). Antihormoontherapie start
meteen na de operatie, tenzij chemo nodig is. Dan moet je de pillen pas na
de chemotherapie innemen. Goed om weten is dat antihormoontherapie
ook neoadjuvant – dus vóór de operatie – kan worden toegediend om de
tumor te doen krimpen en om het effect op de tumor te kunnen vaststellen.”
Verschillende studies hebben aangetoond dat antihormoonbehandeling
doeltreffend is om het risico te verminderen op herval of een nieuwe
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borstkanker. Over het algemeen moet je de medicijnen vijf tot tien jaar
lang elke dag innemen.
“De antihormoontherapie werkt de functie van hormonen tegen”, legt
professor Herman Depypere uit. “De bijwerkingen zijn dezelfde als bij de
natuurlijke menopauze, maar kunnen heviger zijn omdat de kunstmatige
menopauze veel sneller en extremer inzet. Denk aan opvliegers,
gewichtstoename, een verminderd libido, vaginale veranderingen,
droge huid, slapeloosheid en stemmingswisselingen. Ook gewrichtspijn,
osteoporose en een risico op bloedklonters zijn mogelijke bijwerkingen.”
Die bijwerkingen maken het soms moeilijk de therapie vol te houden,
omdat ze doorwegen op je levenskwaliteit. Maar niet iedereen heeft
evenveel klachten. Behoort antihormoontherapie tot jouw behandelplan,
start die dan zeker op en kijk of en welke nevenwerkingen jij hebt.
Koppel terug naar jouw arts of borstverpleegkundige. Zij hebben tips
om bijwerkingen te verlichten. Levensstijl speelt daarin al een eerste
belangrijke rol. Voldoende bewegen, gezond eten en de focus afleiden van
je ongemakken kunnen al helpen. Weet dat je er niet alleen voor staat.
TIP

Soms kunnen hulpmiddelen de nevenwerkingen tegengaan.
Bij gewrichtspijn helpt het bijvoorbeeld als je veel beweegt en
aan aquagym doet. Soms helpen pijnstillers ook. Klachten over
libidoverlies en vaginale droogte kun je aanpakken met een
glijmiddel of met andere praktische tips van de seksuoloog.
Bouw ook voldoende afleiding en beweging in. Zo worden de
bijwerkingen emotioneel minder lastig om te dragen. Stop in
elk geval nooit met de medicijnen zonder dat met je dokter te
bespreken.

GERICHTE THERAPIE

Doelgerichte therapie richt zich vooral op kankercellen en laat andere
cellen meer met rust. Ze valt kankercellen aan door heel specifiek
bepaalde sleutelmomenten in hun werking te verstoren. “Deze
‘doelgerichte’ therapieën worden vaak gebruikt in combinatie met de
klassieke chemotherapie of antihormoontherapie”, vertelt professor
Hans Wildiers (oncoloog in UZ Leuven). “Ze veroorzaken ook
bijwerkingen, maar die zijn vaak anders en meestal minder ernstig dan
bij chemotherapie.”
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De meest gebruikte doelgerichte medicijnen voor borstkanker
– vaak in combinatie met chemotherapie of antihormoontherapie –
zijn momenteel trastuzumab (merknaam Herceptine), pertuzumab
(merknaam Perjeta) en de zogenaamde CDK4/6-remmers (palbociclib,
ribociclib en abemaciclib). Of je voor een behandeling met doelgerichte
medicijnen in aanmerking komt, hangt onder andere af van de
eigenschappen van de tumor en van het stadium van de ziekte.
Gerichte therapieën maken een onderscheid tussen gezonde cellen
en kankercellen. Dat kan alleen als ze gericht zijn op een kenmerk
uniek voor kankercellen. HER2/neu-overexpressie is zo’n kenmerk. Bij
ongeveer 20 procent van de borstkankers hebben de tumorcellen een
uitzonderlijk groot aantal HER2/neu-receptoren. Een medicijn zoals
trastuzumab of pertuzumab hecht zich aan die receptoren, en kan zo
de groei en deling van tumorcellen remmen. De duur van de therapie
verschilt per persoon.

IMM U NOTHER APIE

Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die een
afweerreactie tegen kankercellen stimuleren. Ons lichaam heeft een
eigen afweersysteem tegen indringers zoals virussen en bacteriën.
Lange tijd vroegen onderzoekers zich af waarom het afweersysteem
kankercellen niet herkent en dus niet aanvalt. Blijkbaar kunnen ze ons
immuunsysteem in de luren te leggen: het ziet ze niet als gevaarlijk.
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Immunotherapie wil dat afweersysteem activeren om de kanker toch aan te
vallen en te vernietigen. Ze speelt een beloftevolle rol in heel wat kankers. “Bij
borstkanker vielen de resultaten eerst wat meer tegen, omdat borstkanker
blijkbaar minder goed herkend wordt door het immuunsysteem dan vele
andere kankers”, legt professor Hans Wildiers (oncoloog in UZ Leuven)
uit. “Recent is voor het eerst aangetoond bij hormoongevoelige uitgezaaide
borstkanker dat een bepaalde vorm van immunotherapie in combinatie met
chemotherapie de ziekte langer kan tegenhouden dan chemotherapie alleen.”

GENEXPRESSIE

“Dankzij de medische vooruitgang zijn verschillende genen geïdentificeerd
die een rol spelen bij de ontwikkeling en groei van borstkanker”, vertelt
dokter Roberto Salgado (patholoog in de GZA-ZNA Ziekenhuizen).
“Daarmee kun je een soort vingerafdruk maken van je tumor. Op basis
van die genetische samenstelling zouden we voorspellingen kunnen
doen over het risico op uitzaaiingen op andere plaatsen in je lichaam, en
dus met andere woorden over jouw risico op herval.” Voorbeelden zijn de
MammaPrint- en Oncotype DX-test (zie p. xxx).
“Deze testen zijn wel niet altijd eenduidig. Als de test aangeeft dat het risico
op herval heel laag is, verkiezen patiënten soms toch chemotherapie. Andere
patiënten kiezen met hetzelfde resultaat niét voor chemotherapie, omdat de
nevenwerkingen van chemo voor hen niet opwegen tegen het kleine risico
op herval. Bovendien zijn er niet alleen verschillende soorten testen, de
test is ook alleen nuttig voor lotgenoten bij wie twijfel kan bestaan over de
toegevoegde waarde van chemotherapie”, vult dokter Roberto Salgado aan.
Moleculaire testen kunnen ook ingezet worden voor de diagnose en
behandeling van borstkanker. “Next generation sequencing (NGS)
is een nieuwe techniek om afwijkingen in ons genetische materiaal
nauwkeuring op te sporen. Net omdat ze zo complex is, is het een
grote uitdaging om ze te gebruiken in de praktijk. We moeten goed
nadenken over hoge kwaliteitsnormen voor laboratoria, gelijklopende
interpretaties van resultaten, samenwerkingen tussen ziekenhuizen en
een kader voor de ethische en juridische aspecten. Want wat doe je als
je genetische afwijkingen vindt in een kanker? Samenwerking tussen
alle partijen is hiervoor erg belangrijk”, besluit dokter Roberto Salgado.
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WAT A L S G E N E Z E N N I E T
MEER KAN?

Als er borstkankercellen zijn buiten de borst of de lymfeklieren die
de borst draineren, spreken we van gemetastaseerde of uitgezaaide
borstkanker. Losgeraakte cellen reizen via je bloed of lymfevaten
naar andere delen van je lichaam. Daar nestelen ze zich en groeien ze
mogelijk uit tot een tumor. Vaak gaat het om uitzaaiingen in je botten,
lever, longen of hersenen.
Het is een zwaar verdict dat je meteen bij de diagnose kunt krijgen,
dat zich opdringt als je behandeling niet voldoende aanslaat of als je
hervalt. Genezen kan niet meer, maar het team van de borstkliniek
wil je een zo lang en kwaliteitsvol mogelijk leven mét borstkanker
bieden. Dankzij medische vooruitgang kunnen behandelingen de ziekte
stabiliseren of tijdelijk terugdringen, tot de kankercellen er niet meer
op reageren. Waar voor andere vormen van lokale borstkanker geldt
dat een snelle diagnose betere kansen en een minder zware behandeling
biedt, klopt dat voor gemetastaseerde borstkanker helaas niet.

WAT A L S J E H E R VA LT ?

Adjuvante behandelingen willen alle kankercellen in je lichaam
vernietigen. Toch kunnen cellen sluimerend aanwezig blijven. Waarom
iemand hervalt, weten we vandaag onvoldoende. Het risico hangt af
van vele factoren, zoals tumorkenmerken en de uitgebreidheid bij de
diagnose.
Elke nieuwe kankerdiagnose in ons land wordt gemeld aan de
Stichting Kankerregister. Wat niet geregistreerd wordt, is of het gaat om
een eerste diagnose of om herval. Nochtans kunnen we hieruit veel leren.
Daarom financiert het SMART Fonds van Think Pink een onderzoek
naar herval van UZ Leuven en de Stichting Kankerregister. “Binnen ons
ziekenhuis hebben we enorm veel data. We brengen eerst in kaart wie
van onze patiënten hervalt. Daaraan koppelen we dan administratieve
data: terugbetalingen van doktersbezoeken of medicijnen bijvoorbeeld”,
legt professor Patrick Neven (gynaecoloog-oncoloog in UZ Leuven) uit.
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“Dat wordt de basis voor een algoritme, dat we loslaten op alle data van
verschillende instellingen. Dat geeft ons een accuraat cijfer voor herval
in België. Op basis daarvan willen we leren welke behandelingen het
risico op herval kunnen verkleinen en kunnen we de richtlijnen waar
mogelijk en nodig bijsturen. We hopen dat het een stap wordt naar
betere behandelingen en minder herval.”

BEHANDELEN VOOR MEER EN L ANGERE
L E V E N S K WA L I T E I T

Welke therapieën voor jou het meest geschikt zijn, bespreek je het best
met je dokters.
»» Voor hormoongevoelige borstkanker voorziet je arts een
antihormoontherapie.
»» Chemotherapie kan helpen om de uitzaaiingen onder controle te houden
of te doen krimpen.
»» Is je borstkanker HER2/neu-positief, dan is een gerichte behandeling
met HER2-remmers aangewezen.
»» Weet dat je kunt informeren naar klinische studies met nieuwe
geneesmiddelen of nieuwe combinaties van behandelingen. Laat je goed
informeren over de voor- en nadelen.
»» Chirurgie en radiotherapie zijn geen standaardbehandelingen voor
gemetastaseerde borstkanker. Alle uitzaaiingen verwijderen of bestralen
kan namelijk niet. Soms kan het als ze je levenskwaliteit kunnen
verbeteren, door bijvoorbeeld je pijn te verminderen.
Je artsen wegen voortdurend het nut af van elke behandeling. Ze willen
vermijden dat de neveneffecten je levenskwaliteit teniet doen als ze
niet voldoende kwalitatieve levensduur beloven. Jouw stem is hierin
erg belangrijk. De borstverpleegkundige en oncopsycholoog van de
borstkliniek zijn er bovendien om naar jou te luisteren en om samen
een manier te vinden om met deze diagnose om te gaan. Je staat er niet
alleen voor.
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K E L LY ( 4 8 )
GETROUWD
M A M A VA N D R I E T I E N E R S
DIAGNOSE BORSTK ANKER: AUGUSTUS 2015

T E R U G K E R E N D E K WA A LTJ E S

voor me kijken, mijn hoofd draaien lukte
niet meer. Verkrampte spieren, en dus

Plots voelde ik overal knobbeltjes in

zou de kinesist wel raad weten. De pijn

mijn linkerborst. Ik maakte in december

versprong naar mijn schouder, straalde

2014 meteen een afspraak op de dienst

uit tussen mijn schouderbladen en schoot

radiologie van het ziekenhuis waar

terug naar mijn ribben. De kinesist

ik als verantwoordelijke werkte in de

masseerde maar verder, tot ik het na zes

ziekenhuisapotheek. Na de echografie

keer welletjes vond.

stelden ze me gerust: er waren veel
melkklieren te zien en dat was wat ik

Begin augustus vertrokken we op

voelde. Ik hoefde me geen zorgen te

vakantie: mijn man en ik, samen met onze

maken. Voor alle zekerheid maakte ik een

drie kinderen. De eerste dag liep ik

afspraak met mijn gynaecoloog. Hij gaf

al de muren op van de pijn. Letterlijk,

me dezelfde boodschap: wat je voelt zijn

want rondwandelen was het enige waarbij

melkklieren. Ik was te jong voor een

de pijn te harden was. Met pijnstillers

mammografie en dat geloofde ik maar al

kon ik de vakantie overbruggen. Maar dat

te graag.

ik na de vakantie onmiddellijk naar mijn
huisarts zou gaan, stond vast.

Toch kreeg ik in mei scherpe pijn in de
linkerkant van mijn hals. Ik dacht dat

Hij nam meteen bloed af. Achteraf gezien

ik verkeerd gelegen had of een verkeerde

is het heel gek dat niemand dat eerder

beweging gemaakt had. Een paar dagen

gedaan had. De volgende dag kreeg ik

ontstekingsremmers en het zou wel

telefoon: het zag er niet goed uit.

beteren. Twee weken later keerde de pijn

Waar je normaal ten minste 150.000

terug, nu ook rechts. Ik kon alleen nog

bloedplaatjes moet hebben, had ik er
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maar 30.000. De huisarts dacht aan een

S TA P S G E W I J Z E C H E M O

hematologische aandoening. Gek, want ik
had niet het gevoel dat het slecht ging.

Het was belangrijk om zo snel mogelijk

Ik was wel moe, maar weet dat aan een

te starten met chemo, alleen was dat met

drukke job en drie pubers in huis.

mijn slechte bloedwaarden geen optie. Na
overleg met het UZ beslisten de artsen
om me elke week een kleine dosis chemo

HET VERDICT

te geven in plaats van de volle dosis om
de drie weken. Afhankelijk van hoe mijn

Een dag later dus naar de hematoloog.

lichaam reageerde, zou ik telkens een

Mijn buikvlies beviel hem niet. In

hogere dosis krijgen als ik weer meer

mijn oksels voelde hij knobbeltjes:

bloedplaatjes had. En gelukkig werkte de

mijn lymfeklieren waren gezwollen. Op

chemo wonderwel.

de scan zagen ze meteen dat die vol
kanker zaten. Mijn longen en borsten

Ik ben niet geopereerd. Ik wilde het

zagen er goed uit, daarover hoefde ik me

gezwel in mijn borst het liefst weg,

opnieuw geen zorgen te maken. Maar mijn

maar de artsen wilden dat absoluut niet

skelet bleek volledig aangetast: dat

doen. Alleen chemo dus. Het doel was: de

veroorzaakte de pijn. Lymfeklierkanker,

tumorgroei stabiliseren en stilleggen.

dachten ze. Een punctie op vrijdag moest

Tot nu toe is dat ook gelukt. Elke maand

dat bevestigen.

krijg ik een infuus om mijn skelet
stevig te houden. Dat zorgt ervoor

Het besluit op maandag: geen

dat ik nu geen pijn heb. En ik nam

lymfeklierkanker. “Oef”, was het eerste

eerst Nolvadex en nu Femara omdat ik

dat door mijn hoofd schoot. “Geen

hormoongevoelige borstkanker heb.

kanker!” Tegelijk wist ik dat dat niet
kon. Ik had wel kanker, maar het was

Na een jaar vol stabiele resultaten

nog zoeken welke hoofdtumor uitgezaaid

bleken de tumormarkers in mei 2017

was naar mijn lymfeklieren, buikvlies

lichtjes gestegen. Bovendien keerde mijn

en skelet. Het onderzoek zou beginnen

menstruatie terug. Hormonen die op hol

bij mijn borsten, wat ik niet snapte: de

slaan met hormoongevoelige borstkanker

scan zag er toch goed uit?

en antihormoontherapie? Een scan toonde
3 onschuldig ogende bolletjes in mijn

Pas op de MRI-scan zagen de artsen de

eileiders. De gynaecoloog wilde me

twee tumoren in mijn borsten: eentje van

met Zoladex geleidelijk terug in de

4,8 cm en van 1,2 cm. Borstkanker, dus.

menopauze brengen, maar ik wilde een

Hormoongevoelig. Uitgezaaid, stadium 4

meer radicale aanpak: een kijkoperatie

en dus niet meer te genezen.

om mijn eileiders en eierstokken weg te
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nemen. Ik had mijn kinderen, en wilde zo

worden. Na de maandelijkse bloedcontrole

weinig mogelijk risico lopen. Dat bleek

houd ik even mijn hart vast. Maar verder

de goede beslissing, want ze bleken vol

sta ik er niet elk moment bij stil dat

kanker te zitten. Gelukkig heb ik die

ik zal hervallen. Dat kun je niet, dan

stap gezet, maar in mijn achterhoofd

heb je geen leven meer.

maak ik me toch zorgen dat het niet te
zien was op de scan. Wat verschuilt zich
nog in mijn lichaam? De uitzaaiingen in

IEDEREEN VERWERKT OP

mijn skelet baren mij en de dokters het

ZIJN MANIER

meest zorgen. Als die opnieuw actief
worden, is er niets meer aan te doen. En

Dat ik er zo tegenover zou staan, had

dat is beangstigend.

ik nooit gedacht. Vroeger snapte ik niet
waarom iemand zichzelf die loodzware

Nu slapen de tumoren, maar vroeg of

chemobehandeling aandoet. Ik zei altijd:

laat herval ik zeker. Ik heb 20 %

“als ik niet lang meer te leven heb,

kans dat ik er na 5 jaar nog ben. Dat

laat mij maar gaan”. Maar toen ik de

betekent: augustus 2020. En ik ben ervan

diagnose kreeg, vroeg ik meteen: “Wat

overtuigd dat ik die 1 op 5 ben, zo sta

kun je doen?” Niets doen was voor mij

ik in het leven. Hervallen kan nog 2

geen optie. Ik heb een man en drie

jaar duren, maar evengoed 5 jaar. Maar

kinderen, die ik nog wegwijs wil maken

eerlijk: ik kan me niet voorstellen dat

in het leven.

ik nu écht borstkanker heb. Ik kan niet
meer genezen, maar de behandelingen

Achteraf gezien ben ik enorm kwaad

geven me zo lang en zo veel mogelijk

op de gynaecoloog. Maar er wás niks

levenskwaliteit.

te zien op echo, scan én mammografie.
Hadden we toch meer testen gedaan, was

Ik ben moe – de eerste 3 jaar sliep

het onderzoek daar misschien gestaakt.

ik elke namiddag, nu slaap ik gewoon

Ik heb alle verslagen uitgeplozen,

3 dagen uit – maar verder voel ik me

en in het verslag van de eerste echo

geweldig. Ik geniet van elke dag. Mijn

stond iets over cysten. Waarom dan geen

nierfunctie doet af en toe raar, en

punctie doen, vraag ik me tot op vandaag

ik wandel ’s ochtends als een pinguïn

af. Acht maanden sneller reageren had

– zegt mijn dochter – omdat ik van

misschien een groot verschil gemaakt.

stilzitten stram word. Die bijwerkingen

Maar ‘had ik’ en ‘kon ik’: je kunt niet

wegen voor mij absoluut niet op tegen

meer terug, dus dat heeft geen zin.

het feit dat ik er nog bén. Ik heb ook
geen keuze: geen behandeling betekent

Mijn man kan het moeilijker plaatsen,

dat alle uitzaaiingen terug actief

maar ik vind dat we moeten genieten van
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onze tijd samen. En mijn moeder wil mijn

ik dat. Het verschil met vroeger kon

kanker het liefst overnemen. Zij heeft

niet groter zijn: ik werkte in theorie

haar leven gehad, vindt ze, maar je hebt

tot vijf uur, maar voor zeven was ik

niet te kiezen. Ik kan de klok niet

zelden thuis. Daarna volgde de rush om

terugdraaien, dus wat baten sakkeren en

het hele huishouden af te krijgen. Tegen

zeuren? Je moet vooruit, de situatie is

dan waren de kinderen al gaan slapen.

wat ze is en daarmee moet je het doen.
Ik was eerst bang dat ze me te aanwezig
Ook mijn kinderen gaan er elk anders

zouden vinden. Ik herinner hen aan

mee om. Mijn oudste zoon is nu 20. Hij

hun huiswerk, sta aan de schoolpoort,

luisterde, maar zei zelf niks. Hij

ben altijd thuis. Maar zij vinden

deed zijn verhaal bij vrienden, hoorde

het geweldig. Ze vragen soms om ’s

ik van hun moeders. Mijn dochter van

middags thuis bij mij te komen eten, en

18 vraagt en zegt alles. “Hoe voelt

koesteren samen in de zetel zitten na

dat? Hoe gaat het vandaag? Wat kan ik

hun taken.

doen?”. En mijn zoon van 15 heeft het
hardst gehuild toen ik het vertelde.

Mijn belangrijkste tip? Probeer je

Hij stelt nu minder vragen dan mijn

positieve ingesteldheid te behouden.

dochter, maar meer dan mijn oudste

Ik denk dat dat écht helpt: niet bij de

zoon. Ze zijn er alle 3 mee bezig, maar

pakken blijven zitten, maar genieten van

elk op hun manier. En dat is goed.

alles wat je nog kunt en hebt. Ik bekijk
de wereld door een andere bril: ik zié

Thuis hebben we een boek waarin iedereen

de blaadjes aan de bomen komen. Waar ik

boodschappen kan schrijven die hij of

vroeger plots vaststelde dat het alweer

zij niet wil of kan zeggen. Het helpt

zomer was, zie ik nu de bloemen bij

om je gedachten te delen. Al zijn het

wijze van spreken uit de grond komen.

maar een paar zinnetjes: die kunnen

Dat vind ik zó spectaculair, voordien

zó’n deugd doen. Zelfs berichtjes zoals

vond ik dat de normaalste zaak van de

“mama, dankjewel voor de lekkere taart”

wereld.

zijn hartverwarmend.
Want ik ben veranderd. Ik als
huismoeder: ik had het me nooit
EEN NIEUW LEVEN

kunnen voorstellen. Maar het bevalt me
wonderwel. De tijd met mijn gezin is

Werken doe ik niet meer, maar ’s
ochtends breng ik de kinderen naar
school en ’s avonds haal ik hen af.
Hebben ze zin in iets lekkers, dan kook
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eindig, en ik wil er nú van genieten.

WA A R O M OV E R KO M T
MIJ DIT?

FOUTEN IN DE GENEN VS.
LEVENSWIJZE
Ons lichaam bestaat uit miljarden bouwstenen: onze cellen. Voortdurend
maakt het nieuwe cellen aan door celdeling. Daarbij ontstaan uit één cel
twee nieuwe cellen, uit deze twee cellen ontstaan er vier … Gewoonlijk
regelt het lichaam de celdeling goed. Elke celkern bevat informatie
die de cel een signaal geeft wanneer zij moet delen en wanneer zij
daarmee moet stoppen. Die informatie ligt vast in onze genen en wordt
doorgegeven van ouder op kind.
Dit erfelijk materiaal (DNA) vind je in de kern van elke lichaamscel.
Bij zoveel miljoenen celdelingen per dag kan er iets misgaan. Voor een
groot deel is dat gewoon vreselijke pech. Maar onze lichaamscellen
staan tijdens ons leven ook bloot aan allerlei schadelijke invloeden.
Doorgaans herstellen onze reparatiegenen foutjes altijd onmiddellijk,
maar soms faalt dat beschermingssysteem. Dan duiken fouten op in
genen die de deling, groei en ontwikkeling van een cel regelen. Treden
verschillende van dat soort fouten op, dan gaat een cel zich overmatig
delen en ontstaat een gezwel of tumor.

Het risico dat een ‘doorsnee vrouw’ borstkanker krijgt in haar leven
is ongeveer 12 procent, dus 1 op 8 tijdens haar leven. Sommige
risicofactoren heb je niet zelf in de hand, zoals je leeftijd of de tijd
tussen je eerste menstruatie en de menopauze. Wetenschappelijke
studies toonden ook al de negatieve invloed aan van lichaamsgewicht
en te weinig beweging, maar ook van alcohol en roken.

“Je hoort van alles en nog
wat over mogelijke oorzaken

Ook al is dus niet altijd een oorzaak aan te wijzen waarom net jij
borstkanker krijgt, het is heel menselijk om op zoek te gaan naar
waarom jou dit overkomt. ‘Had ik beter moeten eten? Meer moeten
sporten?’ Het is normaal dat je worstelt met die vragen. Weet dat je
een paar dingen kunt doen om je risico te verminderen, maar dat het
geen waterdicht systeem is. Bij ongeveer de helft is een risicofactor te
vinden, bij de grote helft helemaal niet. Bovendien kun je het risico op
borstkanker alleen verkleinen, niet doen verdwijnen. Je hebt dus als het
ware gewoon een slecht lot uit de loterij gekregen.

van borstkanker. Ik begon
dan ook te denken: wat heb
ik verkeerd gedaan? Ben ik
te dik? Heb ik te weinig
gesport? Maar ik ben daar
bewust
is

al

ziek

mee

gestopt.

erg
ben,

genoeg
ik

wil

dat

Het
ik

mezelf

niet ook nog een keer een
schuldgevoel

aanpraten.”

— MIRIAM, 63
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RISICOFAC TOREN DIE JE NIET KUNT VER ANDEREN

Bad luck speelt helaas een grote rol in borstkanker krijgen. Op bepaalde
risicofactoren heb je geen invloed. Hou goed in het achterhoofd als je
hierover percentages ziet verschijnen dat het om een relatief risico gaat,
geen absoluut getal. Een relatief risico is de verhouding van het risico
in een bepaalde groep ten opzichte van datzelfde risico in een andere
groep. Een relatief risico van 20 procent betekent dat jouw risico op
borstkanker 20 keer groter is dan het algemene risico op borstkanker.
Professor Wiebren Tjalma (medisch coördinator van de borstkliniek
in UZA) legt uit: “Nemen we het voorbeeld van hormonale
substitutietherapie. Die verhoogt het risico op borstkanker met
25 procent. Maar wat betekent dat concreet? Een gemiddelde vrouw
van 50 jaar heeft een risico van 2,8 procent op borstkanker voor haar
60e. Met het relatieve risico van 25 procent voor hormonale substitutie
erbij wordt dat 3,5 procent.”
VROUW ZIJN

Je grootste risicofactor op borstkanker is het feit dat je een vrouw
bent. Ook mannen hebben borstklierweefsel en vrouwelijke
geslachtshormonen, maar hun risico op borstkanker is honderd keer
kleiner.
LEEFTIJD

Meer dan 80 procent van de borstkankers komt voor bij vrouwen boven
de 50 jaar. Hoe ouder je wordt, hoe meer risico je loopt om borstkanker
te krijgen.
A ANLEG EN ERFELIJKHEID

Bij 5 tot 10 procent van de lotgenoten speelt erfelijkheid een rol. Dat is
dus veel minder dan we soms denken.
EEN EERDERE (GOEDA ARDIGE) BORSTA ANDOENING

Vrouwen die al borstkanker hadden, hebben een drie- tot viermaal hoger
risico op kanker in de andere borst. Bij 15 à 20 procent van de vrouwen
die van borstkanker genezen, ontstaat binnen 20 jaar voor de tweede
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keer borstkanker. Sommige goedaardige borstaandoeningen verhogen
het risico op een kwaadaardige aandoening met een factor 2 à 3.
HORMONEN

De vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron
beïnvloeden de ontwikkeling van hormoongevoelige borstkanker.
Daarbij geldt in grote lijnen: hoe korter de periode de eierstokken
oestrogeen produceren en hoe eerder die is onderbroken, hoe kleiner
het risico op borstkanker. Dus hebben vrouwen een verhoogd risico op
borstkanker als ze:
»» vroeg menstrueerden (voor 12 jaar), vooral in combinatie met een late
overgang (na 55 jaar);
»» geen kinderen hebben gekregen;
»» pas na hun 35e jaar een zwangerschap hebben voldragen;
»» de anticonceptiepil nemen. Het risico verdwijnt weer een paar jaar na
het stoppen;
»» hormoonpreparaten gebruiken tegen overgangsklachten. Voor 1.000
vrouwen die 5 jaar lang hormoonpreparaten nemen, krijgt 1 vrouw
meer borstkanker.
Het risico op borstkanker wordt dan weer lager als je op jonge leeftijd
zwanger werd, verschillende zwangerschappen doormaakte en langer
borstvoeding gaf.
BORSTDENSITEIT

Ook de samenstelling van je borst heeft een invloed op je
borstkankerrisico. Vrouwen met een hoge borstdensiteit hebben meer
klier- en bindweefsel dan vetweefsel. En dat is een belangrijke risicofactor
voor borstkanker. Helaas is het niet iets dat je van buitenaf kunt zien,
maar dat een radioloog of computerprogramma moet beoordelen via
mammografiebeelden.

O N D E R ZO E K : I N V LO E D VA N L E V E N S S T I J L O P B O R S T D E N S I T E I T
Wat zijn mogelijke oorzaken van borstkanker? Dat blijft de hamvraag waar onderzoekers van UZ Leuven en
UHasselt achteraan gaan. Daarvoor krijgen ze financiële steun van het SMART Fonds van Think Pink. Via
een vragenlijst onderzoeken ze het verband tussen leefgewoontes, voeding of fijnstof en borstdensiteit, een
gekende risicofactor voor borstkanker. Vrouwen die hun tweejaarlijkse mammografie lieten nemen, vulden
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vragen in over levensstijlfactoren van hun geboorte tot vandaag en leverden een urinestaal in. Dat wordt
naast hun borstdensiteit gelegd, berekend door een computer. Het doel is nagaan of er een bepaalde factor
een rol kan spelen in hogere borstdensiteit, en zo pistes openen voor nieuw onderzoek.

MILIEUVERVUILING

Steeds meer onderzoek suggereert dat luchtvervuiling en fijnstof – door
auto’s, fabrieken, houtkachels … – zou meespelen in kanker krijgen,
ook borstkanker. Ook plastic verpakkingen in de voedselketen en de
milieuvervuiling die daarmee gepaard gaat, kunnen op termijn gevolgen
hebben voor de gezondheid. “Dat zou te maken hebben met vervuilende
stoffen die op moleculair niveau lijken op oestrogeen en zo de groei
van borstkankercellen stimuleren”, zegt dokter Philippe Van Trappen
(gynaecoloog-oncoloog in AZ Sint-Jan).
CHRONISCHE STRESS

Het is niet zo dat stress leidt tot kanker. Wel tast chronische stress op
termijn je immuunsysteem aan. Als dat minder goed functioneert,
reageert je lichaam minder alert als zich tumorcellen ontwikkelen. “In
zeldzame gevallen zien we soms herval na tien jaar en blijkt dat de patiënt
net iets ernstig emotioneels heeft meegemaakt. Een overlijden, een zware
scheiding. Immuunfactoren kunnen waarschijnlijk voor een deel de
reactivatie van kankercellen verklaren, maar we weten daar nog weinig
over”, zegt dokter Philippe Van Trappen (gynaecoloog-oncoloog in AZ
Sint-Jan).
RISICOFAC TOREN WA AROP JE WEL INVLOED HEBT

Inspelen op beïnvloedbare risicofactoren kan je risico op
borstkanker verkleinen. Dat betekent uiteraard niet dat je jezelf een
borstkankerdiagnose kunt kwalijk nemen. Wat jou overkomen is,
gebeurde buiten jouw wil om. Het kan je wel houvast geven voor een
aangepaste levensstijl tijdens en na je borstkankerbehandeling, en om
mee te geven aan mensen om je heen.
BEWEGING

Lichaamsbeweging vermindert het risico op borstkanker. Elk uur
lichaamsbeweging per week verlaagt dat risico met 3 tot 8 procent. Bij 5
uur lichaamsbeweging per week zou je dus ongeveer 20 procent minder
risico hebben op borstkanker.
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Beweging zou zowel indirect als direct beschermen tegen borstkanker.
Indirect omdat het helpt om een gezond gewicht te behouden, maar ook
direct omdat het helpt je hormoonspiegel gezond te houden en bijdraagt
tot een sterk immuunsysteem.
“Elke dag een half uur bewegen is al goed”, vertelt professor Marc
Peeters (diensthoofd oncologie in UZA). Daarvoor hoef je niet naar
de sportschool. Alle matige intensieve activiteiten – waarbij je het na
een tijdje een béétje warm krijgt en je hartslag iets omhoog gaat, maar
je intussen nog wel kunt praten – tellen mee. Voorbeelden zijn: stevig
wandelen, fietsen, rustig baantjes zwemmen, of klussen zoals de auto
wassen, het gras afrijden of bladeren harken in de tuin.
TIPS OM MEER TE BEWEGEN

»»

Zorg dat het leuk is, doe het samen met vrienden en wissel je activiteiten
af.

»»

Maak er een gewoonte van. Ga op een vast tijdstip wandelen (tijdens je
lunchpauze bijvoorbeeld).

»»
»»

Deel het op in twee keer een kwartier of drie keer tien minuten.
Maak je beweegervaring extra leuk en loop, fiets of wandel mee met
Think Pink. Lees meer over ons beweegprogramma op p. xxx.

LICHA AMSGEWICHT

“Je buikomtrek bij de taille zegt wat over je risico op kanker.” Zo
verwoordt de Nederlandse KWF Kankerbestrijding het verband
tussen lichaamsgewicht en kanker. 6 procent van alle borstkankers
is te wijten aan overgewicht. Overgewicht is vooral een probleem bij
vrouwen na de overgang: het risico op borstkanker neemt dan toe met
30 tot 50 procent. Vrouwen met overgewicht na de overgang hebben
17 procent kans op borstkanker, in plaats van de gewone 13 procent.
En vrouwen aan de onderkant van de BMI-grens lopen minder risico
op borstkanker.
VOEDING

Het precieze verband tussen voeding en kanker is nog niet helemaal
duidelijk. Als we de wereldwijde spreiding van borstkanker bekijken,
lijkt het alsof omgevingsgerelateerde factoren zoals voeding een rol
spelen bij het ontstaan van borstkanker. Om welke voedingsmiddelen
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het dan zou gaan, is nog niet bekend. Meer dan om wát je eet, zou
het gaan om het aantal calorieën dat je binnenkrijgt en de gevolgen
daarvan op je BMI. Algemeen raden dokters een meer Mediterraans
dieet aan: veel groenten en fruit, vis en plantaardige onverzadigde
vetten zoals olijfolie.
ALCOHOL

3 of meer glazen alcohol per dag verhogen het risico op borstkanker met
ongeveer 30 procent. Dit komt doordat alcohol de hormoonhuishouding
beïnvloedt. Drink niet meer dan 1 glas per dag (voor vrouwen) en 2
glazen (voor mannen). Wat je drinkt, maakt niet uit. Het schadelijke
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zit in de alcohol zelf. Zoek voor jezelf een evenwicht tussen alcohol
vermijden en genieten van het leven.
ROKEN

Roken is nadelig. Vrouwen die binnen 5 jaar na de eerste menstruatie
zijn gaan roken, lopen bijna dubbel zo veel risico op borstkanker als
gemiddeld. Dat blijkt uit een onderzoek dat in 2002 werd gepubliceerd
in het medische tijdschrift The Lancet. Het gaat hierbij om vrouwen die
een flink aantal jaren minstens 20 sigaretten per dag hebben gerookt.

R O K E N E N B O R S T K A N K E R : E E N S L E C H T E C O M B I N AT I E
Roken verhoogt niet alleen je borstkankerrisico, ook voor je behandeling kan het nadelige gevolgen hebben.
Wie rookt en radiotherapie krijgt, verhoogt het risico op longkanker fors. Bovendien is roken ook erg nefast
voor borstreconstructies met eigen weefsel. Het risico op complicaties na een ingreep is hoger bij vrouwen
die roken. Volg dus zeker het advies van je artsen om meteen te stoppen met roken. Je kunt altijd de hulp
van een tabakoloog inschakelen. Meer info vind je op tabakstop.be.

FABEL

Nee, beugelbeha’s dragen of deodorant in spuitbussen gebruiken
veroorzaakt geen borstkanker. Net als grote borsten hebben of
veel piekeren geen aanleiding geven tot kanker.
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BORSTKANKERSCREENING VIA
HET BEVOLKINGSONDE RZOE K
BORSTKANKER

Ongeveer een kwart van alle borstkankers kunnen vermeden worden door een aangepaste levensstijl. Maar
wat je doet, hoe gezond je ook leeft, je risico op borstkanker tot nul herleiden is niet mogelijk. Wat wel
mogelijk is: borstkanker vroeg opsporen om je kansen zo groot mogelijk te houden. Uit onderzoek blijkt
dat een methode daarvoor het meest geschikt is op dit moment: een tweejaarlijkse mammografie waarnaar
meerdere radiologen kijken, met strenge kwaliteitsgarantie. Voor vrouwen tussen 50 en 69 organiseert de
overheid daarom een gratis screeningssysteem: de zogenaamde screeningsmammografie (Vlaanderen) of
Mammotest (Brussel).

WA A R O M D E E L N E M E N ?

Dankzij borstkankerscreening via het Bevolkingsonderzoek komen
kleine letsels in de borst aan het licht voor je ze kunt zien of voelen.
Het doel is dus om borstkanker op te sporen in een vroeg stadium,
vóór symptomen opduiken. Een vroege behandeling geeft de beste
genezingskansen.
Bij regelmatige deelname aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is
30 procent van de gevonden borstkankers kleiner dan 1 centimeter. Het
percentage borstsparende operaties ligt dan ook op 80 procent.

HOE DEELNEMEN?

In Vlaanderen stuurt het Centrum voor Kankeropsporing
(CvKO) elke 2 jaar een uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker naar vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Ook een arts kan zo’n
screeningsmammografie voorschrijven. In de uitnodiging vind je een
voorstel voor een afspraak in een mammografische eenheid in je buurt,
met vermelding van een datum en uur. Past die afspraak niet, dan
kun je makkelijk bellen naar het gratis nummer 0800 60 160 voor een
nieuwe datum.

57

T U S S E N H O O P E N WA N H O O P

Na een dubbele borstamputatie, een borstkankerdiagnose in de laatste
10 jaar of een recente mammografie (minder dan 2 jaar geleden) krijg
je geen uitnodiging. Is dat bij jou het geval, maar kreeg je toch een
uitnodiging? Verwittig dan gratis het CvKO.
Ook in Brussel ontvang je automatisch een uitnodigingsbrief. Daarbij vind
je een lijst met erkende mammografische eenheden waar je zelf telefonisch
een afspraak kunt maken voor een Mammotest. Belangrijk is dat je de
term ‘Mammotest’ duidelijk vermeldt. Alleen dan is het onderzoek gratis.

H O E VER LOO PT EEN O N D ER ZO EK?

Lees thuis alvast de bijgevoegde folder. Op de dag van de afspraak
neem je de uitnodigingsbrief, je identiteitskaart en eventueel vroegere
mammografieën mee en meld je je aan bij de mammografische eenheid.
De verpleegkundige stelt je een paar vragen – bijvoorbeeld of je al eerder
een mammografie liet nemen – en legt uit wat een mammografie inhoudt.
Jij kunt haar jouw vragen over het onderzoek stellen. Geld hoef je niet
mee te nemen, want de screeningsmammografie of Mammotest is gratis
als je in orde bent met de verplichte Belgische ziekteverzekering. Het hele
onderzoek, van uitkleden tot aankleden, duurt ongeveer een half uur.
Daarna bekijken twee afzonderlijke radiologen de foto’s, voor twee
‘lezingen’. Die dubbele onafhankelijke lezing is bepalend voor de hoge
kwaliteit die het Bevolkingsonderzoek Borstkanker je garandeert.
Nadien worden die 2 aparte beoordelingen vergeleken. In 95 procent
van de gevallen komen de beoordelingen overeen. Is er een tegenstrijdig
resultaat, dan bekijkt een derde radioloog de mammografie. Zo komen
afwijkingen aan het licht die gemist werden tijdens de eerste lezing,
maar vermijden we ook onnodige bijkomende onderzoeken.

H E T R E S U LTA AT

Binnen de twee weken krijg je thuis bericht over het resultaat. Je arts wiens
naam je hebt doorgegeven, krijgt het resultaat ook. In Brussel ontvangt
alleen je huisarts een bericht. Neem dus contact op voor het resultaat.
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Er zijn twee mogelijke uitslagen:
»» Er is geen afwijking gezien (96 procent). 2 jaar later word je opnieuw
uitgenodigd voor een screeningsmammo.
»» Er wordt een afwijking gezien (4 procent). Bijkomend onderzoek
(echografie, MRI, biopsie …) is nodig om te weten of het om vals alarm
gaat. Dat is niet gratis. Bij de meeste van deze vrouwen maken de
onderzoeken duidelijk dat ze geen borstkanker hebben.

VOORDELEN EN BEPERKINGEN

Door de combinatie van het Bevolkingsonderzoek en een betere
behandeling overlijden minder vrouwen aan borstkanker dan 10 jaar
geleden. Een screeningsmammografie elke 2 jaar vanaf 50 jaar biedt
momenteel de beste kans om borstkanker vroeg op te sporen. Het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker heeft zoals elk systeem voordelen en
beperkingen. De beslissing om deel te nemen ligt uiteraard bij jou, maar
het is belangrijk dat je juist en volledig geïnformeerd bent, zodat je een
weloverwogen beslissing kunt nemen.
VOORDELEN

»» Dankzij een screeningsmammografie kan borstkanker vroeger
opgespoord worden, nog vóór je de verandering kunt zien of voelen, of
andere symptomen opduiken.
»» Vroegtijdig opgespoorde borstkanker is makkelijker en beter te behandelen.
»» Vroegtijdige opsporing verhoogt de kans dat je volledig geneest. 9
vrouwen op 10 met borstkanker genezen in ons land.
»» Als de screeningsmammografie geen tekens van borstkanker aan het
licht brengt, ben je gerustgesteld.
»» Een deel van het effect van de screening is dat vrouwen zich bewuster
worden van borstkanker, waardoor ze meer kijken naar en voelen aan
hun borsten en sneller naar de dokter gaan.
BEPERKINGEN

»» Het risico bestaat dat een borstkanker wordt gevonden die je zonder
screening nooit zou opmerken omdat hij bijvoorbeeld heel traag groeit.
Dat noemen we overdiagnose. Vandaag kunnen we overdiagnosekankers
nog niet onderscheiden van de kankers die wel problemen veroorzaken.
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Daarom worden alle vastgestelde borstkankers behandeld, terwijl dat
bij de overdiagnosekankers eigenlijk niet nodig is.
»» Is op de mammografie iets verdachts te zien, dan bekijkt je dokter welke
vervolgonderzoeken je het best laat uitvoeren. Bij drie vrouwen op vier blijkt
na die extra onderzoeken dat ze geen borstkanker hebben. Dat noemen we
een valspositief resultaat. Het zorgt voor onnodige ongerustheid en kosten.
»» Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wordt soms borstkanker vastgesteld
in de twee jaar na een normale screening. Dat gebeurt bij ongeveer 2
op 1.000 gescreende vrouwen. Het kan dat die kanker nog niet bestond
op het moment van de screening, nog te klein was om te zien, of wel te
zien was maar gemist werd. Om dat laatste te vermijden bekijken twee
radiologen onafhankelijk van elkaar de mammografiebeelden. Stemmen
hun bevindingen niet overeen, dan bekijkt een derde radioloog ze. Zo
wordt het risico op een valsnegatief resultaat tot het minimum beperkt.
»» Daarom blijft het belangrijk om attent te blijven voor veranderingen
in je borst(en) tussen twee screeningsmammografieën door. Merk je een
mogelijk borstkankersymptoom op, neem dan meteen contact op met je
huisarts.
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»» Het resultaat van de screening wordt in bijna 100 procent van de
gevallen binnen de twee weken verstuurd, en vaak zelfs al binnen de
week. Toch moet je meerdere dagen wachten op de resultaten. Dat kan
je zenuwachtig maken.
»» Voor het onderzoek wordt een lage dosis röntgenstraling gebruikt. Er
is een klein risico dat die op termijn borstkanker kan veroorzaken. De
dosissen zijn vandaag zo laag dat ze zo goed als ongevaarlijk zijn voor
de leeftijdscategorie waarin de screening nu gebeurt.
»» Een mammo kan onaangenaam en pijnlijk zijn, omdat je borsten
worden samengedrukt tussen twee platen. Toch is het momenteel de beste
methode om borstkanker te ontdekken voor een bevolkingsonderzoek.

VEELGESTELDE VR AGEN OVER HET
B E VO LKI N GSO N D ER ZO EK BO RSTK AN K ER

WAT ALS JE EEN STERK VERHOOGD RISICO OP
BORSTK ANKER HEBT?

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker richt zich tot vrouwen die
geen problemen hebben aan hun borsten en geen sterk verhoogd
borstkankerrisico. Jouw risico is sterk verhoogd als je een levenslang
borstkankerrisico hebt van 30 procent of meer.
Daarvoor zijn wettelijke criteria bepaald. Daarin speelt enerzijds jouw
gezondheid een rol, en anderzijds de gezondheid van je familieleden.
Belangrijk is het verschil tussen eerstegraads familieleden (je mama, zus
of kind) en tweedegraads (je oma, halfzus, kleinkind, tante of nicht).
Met familieleden die verder van je af staan, hoef je hier geen rekening te
houden.
Jouw risico op borstkanker is sterk verhoogd als:
»» minstens 2 dichte familieleden (van wie minstens 1 eerstegraads familielid)
borstkanker kregen op een gemiddelde leeftijd van minder dan 50 jaar;
»» 3 familieleden borstkanker kregen op een gemiddelde leeftijd van
minder dan 60 jaar;
»» minstens 4 bloedverwanten (van wie minstens 2 eerstegraads familielid)
borstkanker kregen;
»» minstens 4 bloedverwanten langs vaderszijde borstkanker kregen toen
ze jonger waren dan 60 jaar;
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»» je borstkanker (gehad) hebt, of ductale of lobulaire atypische hyperplasie
vastgesteld werd;
»» jij of een familielid eierstokkanker (gehad) heeft;
»» je een genetische aandoening hebt die het risico op kanker verhoogt,
zoals Li-Fraumenisyndroom of Cowden disease;
»» jij of je mama, zus of kind een BRCA1- of BRCA2-genmutatie heeft;
»» een familielid binnen de 2 jaar aan beide borsten borstkanker (gehad)
heeft;
»» een mannelijk familielid tot de tweede graad borstkanker (gehad)
heeft;
»» een familielid een sarcoom (gehad) heeft jonger dan 45 jaar;
»» een familielid bijnierschorskanker (gehad) heeft op kinderleeftijd;
»» je een behandeling met “mantelveld”-radiotherapie of radiotherapie
aan de borstkas kreeg.
Herken je jezelf hierin? Neem dan contact op met je huisarts. Die
helpt kijken of verdere stappen nodig zijn. Goed om weten: als je
borstkankerrisico sterk verhoogd is, hoef je voor beeldvormende
onderzoeken van je borsten geen remgeld te betalen.
WA AROM GEEN JA ARLIJKSE SCREENINGSMAMMOGR AFIE?

Een jaarlijkse mammografie stelt je onnodig bloot aan röntgenstralen.
Daarom is het nu aanbevolen om niet vaker dan elke twee jaar een
mammografie te maken, bij voorkeur een screeningsmammografie met
zijn kwaliteitsgarantie.
WA AROM GEEN SCREENINGSMAMMOGR AFIE VOOR
VROUWEN JONGER DAN 50 JA AR?

Bij vrouwen jonger dan 50 jaar komt borstkanker minder vaak voor.
Bovendien is voor hen nooit bewezen dat screening met mammografie de
overleving verbetert. Dat komt waarschijnlijk omdat zij een gemiddeld
hogere borstdensiteit hebben: borsten bevatten meer klierweefsel voor
dan na de menopauze. Dat maakt een mammografie minder leesbaar.
Ook al is de dosis van de straling heel laag, toch blijven het op je borst
gerichte röntgenstralen. Mammografieën voor je vijftigste verhogen
het risico op kanker net veroorzaakt dóór die straling. Bovendien is
borstweefsel bij jongere vrouwen gevoeliger voor röntgenstralen.
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WA AROM GEEN SCREENINGSMAMMOGR AFIE VOOR
VROUWEN OUDER DAN 69 JA AR?

Ook bij vrouwen na 69 jaar komt borstkanker nog veel voor. Na 69 jaar
kan borstkankerscreening nuttig zijn, maar vandaag is het dan niet meer
gratis. De overheid heeft gekozen om haar middelen toe te spitsen op de
leeftijdscategorie die het meest baat heeft bij een screeningsmammografie:
50 – 69 jaar. Dat betekent niet per se dat een mammografie niet nuttig
kan zijn na 69 jaar. In bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk kunnen
vrouwen tot 74 jaar deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek.
Waarom dan de huidige leeftijdslimiet? Die heeft veel te maken met hoe
belastend een borstkankerbehandeling is. Wie een goede levensverwachting
heeft, heeft baat bij een behandeling. Maar wie nog minder jaren voor zich
heeft, kan in die tijd meer lijden door de mogelijke schadelijke gevolgen
van een borstkankerbehandeling dan door de borstkanker zelf. Vanaf 69
jaar sterven minder vrouwen aan borstkanker in vergelijking met andere
doodsoorzaken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groot deel
van de bevolking sterft met een kanker die nooit vastgesteld werd en dus nooit
ongemakken veroorzaakte. De behandeling kan meer lijden veroorzaken,
zonder daarom de levensverwachting of levenskwaliteit te verbeteren. De
nadelen van screening wegen vanaf 69 jaar dus meer door dan de voordelen.
WA AROM NIET SYSTEMATISCH EEN ECHOGR AFIE VOORZIEN
IN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTK ANKER?

Een echografie is een mogelijk aanvullend onderzoek, uitgevoerd als
de screeningsmammografie op iets verdachts wijst. Echo’s brengen
veel afwijkingen aan het licht die na verder onderzoek geen kanker
blijken te zijn. Vals alarm kan angst veroorzaken en leiden tot onnodige
bijkomende onderzoeken zoals een biopsie of punctie.
Een aanvullende echografie kan wel nodig zijn als je een te hoge
borstdensiteit hebt. Het vele klierweefsel kan een eventueel letsel in je
borst verbergen op een mammografie. Een echografie kan dat dan wel
aan het licht brengen.
WAT DOE JE ALS JE TUSSEN T WEE SCREENINGSM AMMO
GR AFIEËN EEN VER ANDERING VASTSTELT A AN JE BORST?

Het is mogelijk dat een kanker niet vastgesteld wordt tijdens de
screeningsmammografie, of dat die zich ontwikkelt tussen twee
screeningsmammografieën. Het is dus belangrijk dat je je borsten goed
kent, en je huisarts raadpleegt als je een afwijking merkt.
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THINK PINK SCHAART ZICH
ACHTE R SCR E E NING

Een internationale adviesgroep van kankerspecialisten uit 16
verschillende landen buigt zich regelmatig over de voor- en nadelen van
borstkankerscreening. Het IARC (International Agency for Research
on Cancer) bevestigde het belang van screeningsprogramma’s, zoals
ze momenteel ook worden uitgevoerd in België. Vrouwen tussen 50 en
69 jaar die via een bevolkingsonderzoek regelmatig worden gescreend
op borstkanker hebben 23 procent minder risico om te overlijden aan
de ziekte. Voor een screening van vrouwen tussen de 40 en 49 jaar is de
gezondheidswinst veel beperkter.
Ongeveer 50 procent van de vrouwen in Vlaanderen uit de doelgroep
neemt momenteel deel. Daarnaast laat ongeveer 20 procent zich testen
via vrije screening. Dan is het remgeld voor eigen rekening. 16 procent
laat zich nooit controleren, de andere 15 procent doet dit niet stelselmatig.
Think Pink benadrukt dat deelname aan het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker belangrijk is. Als nationale borstkankercampagne raadt
de vzw vrouwen tussen 50 en 69 jaar die zich niét laten screenen – of
niet via het Bevolkingsonderzoek Borstkanker – aan om dat wel te
doen. Meer info vind je op borstkanker.bevolkingsonderzoek.be. Ook
bij je huisarts kun je terecht voor meer info.
FABEL

Screening verkleint het risico op borstkanker niet, maar
kan wel het aantal overlijdens verminderen. Het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zegt dat er in België
bij duizend vijftigjarige vrouwen die zich tien jaar lang laten
screenen drie sterfgevallen worden vermeden. Bij zestigjarigen
zijn dat vier vermeden sterfgevallen per duizend regelmatig
gescreenden.
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ERFELIJKE BORSTKANKER
Voor sommige mensen is het risico op borstkanker veel groter dan
voor anderen. We spreken dan van een familiale vorm van borstkanker
in

verschillende

generaties.

Van

alle

borst-

en

eierstokkankers

(ovariumkanker) is 5 à 10 procent erfelijk.
Die worden veroorzaakt door een genmutatie, een aangeboren fout
in je DNA die je geërfd hebt van een van je ouders. Op dit moment zijn
meerdere genen bekend die een sterke rol spelen bij erfelijke borstkanker
of eierstokkanker. Het BRCA1- en het BRCA2-gen zijn de bekendste.
BRCA is de afkorting van BReast CAncer. Dragers van een mutatie of
afwijking in het BRCA-gen lopen een risico van 60 tot 80 procent om
ooit borstkanker te krijgen en een risico van 20 tot 40 procent op
eierstokkanker.
Zowel vrouwen als mannen kunnen die erfelijke aanleg hebben
en aan hun kinderen doorgeven. De aandoening is dominant. Dat wil
zeggen dat er telkens 50 procent risico is dat kinderen de genetische
afwijking erven van een ouder die drager is. De erfelijke vorm van
borstkanker onderscheidt zich van de niet-erfelijke vorm omdat hij
meestal op jongere leeftijd wordt vastgesteld, tussen 35 en 60 jaar, en
omdat lotgenoten met de erfelijke vorm een verhoogd risico hebben
op kanker in beide borsten. Een vrouw met een BRCA-mutatie die al
borstkanker had, loopt een risico van 40 tot 60 procent op kanker in de
andere borst. Dragers van een BRCA-genmutatie ontwikkelen ook vaker
triple negatieve tumoren.
Sinds kort worden ook andere genen getest die wijzen op een
verhoogd risico op borstkanker, maar met een veel lager risico dan
de klassieke BRCA-mutaties (bijvoorbeeld PAL B2 en CHECK-2).
Ook het TP53-gen wordt getest, waar mutaties zeldzamer zijn, maar
wel een erg hoog risico geven op borstkanker op vaak heel jonge
leeftijd. “Vrouwen met een afwijking in deze genen hebben een risico
tussen 20 en 60 procent om borstkanker te krijgen voor de leeftijd
van 70 jaar”, zegt professor Bruce Poppe (diensthoofd Centrum voor
Medische Genetica in UZ Gent). Wanneer bij verschillende familieleden
in opeenvolgende generaties borstkanker wordt vastgesteld, gaat

het mogelijk om een erfelijke vorm. Bij ongeveer 10 procent van dat
soort families wordt uiteindelijk een mutatie gevonden in een van de
genoemde genen. Bij de overige families kan er nog altijd sprake zijn
van een familiale aanleg. De kans is dan groot dat andere erfelijke
factoren, die we nog niet kennen, een rol spelen. Ook dan is een goede
opvolging nodig.

ERFELIJKHEIDSONDERZOEK

Om je erfelijke risico te kennen, kan een genetisch onderzoek gedaan
worden. In de meeste gevallen verwijst je arts je door op basis van je
persoonlijke en/of familiale geschiedenis. Het onderzoek gebeurt in
principe vanaf 18 jaar. Je kunt ook op eigen initiatief genetisch advies
vragen in een Centrum voor Medische Genetica. Het is aan te raden om
dat eerst te bespreken met je borstverpleegkundige en/of je (huis)arts.
Een consultatie bij deze dienst is terugbetaald.
Een erfelijkheidsonderzoek heeft een grote impact, hoewel de bloedafname
zelf voorbij is voor je het weet. Besef dat het een grote invloed heeft op jou
én op je omgeving. Tijdens het onderzoek wordt je familiegeschiedenis
in kaart gebracht en wordt bloed afgenomen. Een medisch geneticus
en een psycholoog hebben een verkennend gesprek met je. Waar nodig
is er ook aandacht voor de psychologische verwerking. Het moleculair
onderzoek na de bloedafname neemt vier maanden in beslag als je de
eerste bent uit je familie. Krijg je een borstkankerbehandeling, dan kan
het sneller gaan om de nodige info te hebben voor je behandelingsplan.
Van zodra het resultaat gekend is, wordt het je persoonlijk meegedeeld.
Volgt een erfelijkheidsonderzoek op een borstkankerdiagnose? Weet
dan dat je hierover kunt praten met je borstverpleegkundige of de
oncopsycholoog. Vraag eventueel ook om een afspraak met een
Centrum Medische Genetica, zodat zij de reikwijdte van het resultaat
met jou kunnen bespreken.
“Ziek zijn en kanker

Welke signalen wijzen op erfelijke borst- of eierstokkanker?
»» Als je borstkanker krijgt voor je 40e levensjaar.
»» Eierstokkanker, ongeacht de leeftijd.
»» Als borstkanker voorkomt bij twee familieleden jonger dan 50 jaar.
»» Als borst- en/of eierstokkanker bij drie of meer familieleden voorkomt,
onder wie een jonger dan 50.
»» Als je kanker krijgt in beide borsten, zonder dat het een uitzaaiing
betreft, allebei voor je 50 bent.
»» Alle mannen met borstkanker.
»» Triple negatieve borstkanker voor de leeftijd van 60 jaar.

overwinnen, dat was heel
erg voor mezelf. Maar
ineens leek dat allemaal
oké. Toen brak de hel
pas echt los, omdat ook
mijn dochters in het
plaatje kwamen. Dat
schuldgevoel was enorm:
wat als mijn kinderen dit
ook hebben? En wat met de
kleinkinderen?”
— MARLEEN, 54
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“Wijst het onderzoek niet op erfelijkheid, dan is geen verder
erfelijkheidsonderzoek mogelijk voor je familieleden”, verduidelijkt
professor Bruce Poppe. “Hun borstkankerrisico schatten we dan in op
basis van de familiale voorgeschiedenis. Dat wordt de basis voor een
aangepast opvolgingsprogramma.”
“Het nieuws dat ik drager

Als het resultaat wel erfelijkheid aantoont, wordt een medisch
opvolgingsplan uitgestippeld om kanker op tijd te ontdekken. Of je een
genetisch onderzoek laat uitvoeren, is je eigen beslissing. Het staat de
rest van je familie vrij om zich vervolgens ook te laten testen. Als een
genetisch defect gekend is, hebben zij na een viertal weken het resultaat
van hun test.

ben, sloeg in als een
bom. Ik was er totaal
niet op voorbereid. Ik
zie me daar nog zitten bij
de geneticus, samen met
mijn zus. Zo zenuwachtig
als maar kan. Eerst
kreeg zij de klap, daarna

Genetische testen zijn zich volop aan het democratiseren, op een soms
ongecontroleerde manier. Op het internet verkopen bedrijven ‘doe-hetzelftests’ waarbij je de resultaten via een eenvoudige e-mail ontvangt,
zonder echt de draagwijdte ervan te kunnen begrijpen. Je weet dan wel
dat je drager bent van een afwijking op een van de genen, maar de vraag
wanneer je borstkanker zult krijgen, blijft onbeantwoord. Dat kan heel
zwaar zijn om te dragen. Ga dus naar een Centrum voor Medische
Genetica: zij hebben alle info en voorzien psychologische begeleiding.
Je huisarts helpt je graag op weg.

was het mijn beurt. Ik
had nochtans verwacht
gespaard te blijven, omdat
ik meer op papa lijk. De
geneticus bestookte ons
met medische informatie
en raad, maar ik zag
alleen zijn mond bewegen.
Niks drong door.”
— ANKE, 30
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BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN
EN KEUZES

Je bent gezond, maar blijkt drager te zijn van een fout in een van de
borstkankergenen. Wat dan?
Je kunt kiezen om heel regelmatig op onderzoek te gaan. Dat houdt
in: om de zes maanden een controle bij een arts, een jaarlijkse mammoecho en een MRI van de borsten. De opvolging gebeurt het best vanaf 25
jaar, of ten minste 5 jaar vroeger dan de leeftijd van je eerste familielid
dat borstkanker kreeg. Vroege opsporing en behandeling in een vroeg
stadium kan echter niet altijd een volledige genezing garanderen.
Ongeveer 15 procent van de vrouwen die strikt opgevolgd worden en de
ziekte krijgen, overleeft de kanker niet.
Een erg ingrijpende optie om de ziekte voor te blijven is preventieve
borstamputatie. Door een dubbele amputatie daalt je risico op
borstkanker tot 1 à 2 procent. Dat is minder dan iemand in de algemene
bevolking, maar er blijft altijd een klein risico, aangezien een beetje
klierweefsel kan achterblijven. Op het vlak van borstreconstructie werd
al veel vooruitgang geboekt, maar weet dat je lichaam een ingrijpende
verandering ondergaat. Dat je verdriet voelt om het verlies van je
lichaam zoals het was, is heel begrijpelijk.
“Meer en meer wordt duidelijk dat regelmatig onderzoek voor
eierstokkanker onvoldoende garanties biedt op vroegtijdige opsporing”,
onderstreept professor Bruce Poppe. “Preventieve wegname is voor
eierstokkanker absoluut veiliger.” Je eierstokken wegnemen betekent
een grondige verandering voor je lichaam, omdat de geslachtshormonen
wegvallen. Bespreek met je dokter de mogelijkheid om hormonen in te
nemen om dat verlies te compenseren.
TIP

Er zijn vier genetische centra in Vlaanderen, in de universitaire
ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Leuven, en in het AZ/VUB
Brussel. Er is ook een lotgenotengroep voor mannen, vrouwen
en familie bij wie een BRCA-afwijking is vastgesteld: brca.be.
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THINK PINK FINANCIERT
O N D E R Z O E K N A A R VAC C I N
TEGEN BORSTKANKER

Waarom lopen vrouwen na een zwangerschap de helft minder risico
dat ze borstkanker krijgen? Van die vraag maakte de Amerikaanse
kankeronderzoeker professor José Russo van het Fox Chase Cancer Center
zijn levenswerk. Hij ontdekte dat zwangerschapshormonen veranderingen
aanbrengen in 80 genen in het borstklierweefsel. Daardoor worden
de epitheelcellen van de klieren minder gevoelig om te ontaarden in
kwaadaardige cellen.
Na die ontdekking wilde hij nagaan of er een manier is om die
natuurlijke borstkankerbescherming door zwangerschap na te bootsen.
Daarvoor nam hij contact op met professor Jaak Janssen, voorzitter
van European Cancer Prevention, en professor Herman Depypere
van UZ Gent. Samen werkten ze een protocol uit dat zich toespitst
op vrouwen met een BRCA-genmutatie. Tijdens de eerste fase kregen
40 deelnemers een geneesmiddel voor fertiliteitsbehandelingen. Het
protocol gaat na of dat dezelfde genetische bescherming biedt als een
vroege zwangerschap.
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KINDEREN?

Koppels waarvan een van beiden drager is van de BRCA-mutatie, kunnen
vermijden dat ze de mutatie aan hun kinderen doorgeven. Dat risico is op
natuurlijke wijze vijftig procent. Of je dat doet, is helemaal jullie beslissing.

N AT U U R L I J K E Z WA N G E R S C H A P

“Weten dat je erfelijk belast bent, hoeft niet te betekenen dat je móét
kiezen voor verder genetisch onderzoek”, zegt professor Bruce Poppe.
Veel koppels kiezen voor een natuurlijke zwangerschap. De medische
wetenschap gaat snel vooruit. Er is reële hoop dat de gevolgen van
zo’n genetische afwijking binnen twintig tot dertig jaar heel anders
zullen betekenen dan vandaag dankzij voortdurend verbeterende
behandelingen.

P G T O F P R E - I M P L A N TAT I E G E N E T I S C H E T E S T I N G , O F
EM B RYOS ELEC TI E

Je kunt eicellen laten wegnemen via in-vitrofertilisatie. “Je krijgt een
tiental dagen hormonen om meerdere eicellen op te wekken”, legt
professor Willem Verpoest (afdelingshoofd Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde in UZ Brussel) uit. “Tijdens een korte ingreep nemen we die
weg via een eicelpunctie. Na bevruchting in het labo ontstaan embryo’s.
Die kunnen we vervolgens onderzoeken op een BRCA-genmutatie, vóór
het terugplaatsen in je baarmoeder. Door alleen embryo’s zonder mutatie
terug te plaatsen vermijd je dat volgende generaties nog drager kunnen zijn
van de mutatie. De kans op zwangerschap is bij deze procedure gemiddeld
35 procent.”

71

T U S S E N H O O P E N WA N H O O P

P N D O F P R E N ATA L E D I A G N O S T I E K

Prenatale diagnostiek is een manier om aandoeningen bij de foetus al
vroeg op te sporen. De zwangerschap komt natuurlijk tot stand, maar
vanaf elf weken gebeurt een vlokkentest via een biopsie van de placenta.
Op dit materiaal wordt de familiale BRCA-mutatie nagekeken. Twee
weken na de biopsie ken je het resultaat. Men gaat ervan uit dat als
de BRCA-aanleg wordt vastgesteld, de toekomstige ouders overwegen
de zwangerschap af te breken. Omdat hier een afbreking overwogen
wordt voor een aandoening die pas op hogere leeftijd tot uiting komt
en die behandelbaar is, is een dergelijk onderzoek niet vanzelfsprekend.
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ANGELINA JOLIE

Zelfs de meest ernstige wetenschappers spreken vandaag over het
‘Angelina Jolie-effect’. De actrice schreef in mei 2013 in een column in
de New York Times vrijuit over haar eigen familiale aanleg voor borst- en
eierstokkanker. Ze bleek draagster te zijn van een BRCA1-genmutatie
en liep daardoor meer dan 80 procent risico op borstkanker. Ze koos
ervoor om preventief haar borsten te laten verwijderen.
Met haar boodschap over het risico van een BRCA-genmutatie
bereikte ze wereldwijd meer vrouwen dan om het even welke
sensibiliseringscampagne. Het aantal gealarmeerde vrouwen dat
genetische centra raadpleegde steeg plots exponentieel. In Vlaanderen
alleen al liet zo’n 40 procent meer vrouwen zich testen op deze
twee borstkankergenen. “Het taboe is volledig doorbroken”, zeiden
specialisten. “Als rolmodel heeft ze BRCA-genmutaties bekender en
aanvaardbaarder gemaakt.” Hierdoor werden zonder twijfel veel levens
gered van vrouwen die anders nooit hadden geweten dat ze een hoger
risico liepen. Anderen werden dan weer gerustgesteld, omdat het
bestaan van een familiale voorbestemdheid kon worden uitgesloten.
Concrete cijfers zijn er niet, maar volgens plastisch chirurgen is er sinds
de getuigenis van Jolie ook een stijging te zien in het aantal vrouwen
dat daadwerkelijk hun borsten preventief laat verwijderen. Twee jaar
later liet Jolie weten dat ze ook preventief haar eierstokken had laten
wegnemen. Eierstokkanker staat bekend als een silent killer en is nog veel
moeilijker op te volgen dan borstkanker.

“De getuigenis van Jolie
is bewonderenswaardig,
maar doet me ook verdriet.
Het is alsof ze alleen
opgelucht is. Terwijl
het voor mij voelt alsof
je vrouwelijke troeven
worden afgenomen. Zelf
heb ik nog niet aan veel
mensen verteld dat ik
mijn borsten heb laten
amputeren. Ik wil niet
bekeken worden als die
vrouw die niet volledig
vrouw meer is. Bovendien

Betekent weten dat je een BRCA-genmutatie hebt automatisch dat je
moét kiezen voor een preventieve amputatie? Helemaal niet. Die keuze
ligt alleen bij jou. Voor je liggen twee opties: je laat je nauwgezet opvolgen
om de eerste tekenen van kanker meteen op het spoor te zijn, of je
kiest voor een preventieve borstamputatie, eventueel met onmiddellijke
reconstructie. Een goede of foute keuze is er niet, alleen een voor jou
juiste keuze. Het is een belangrijke beslissing. Praat je daarover graag
met iemand, weet dan dat een oncopsycholoog je graag bijstaat.

ben ik er helemaal niet zo
van overtuigd of ik wel de
juiste keuze heb gemaakt.
Ik had 80 procent risico
op kanker, dat wil zeggen
dat ik ook 20 procent
kans had om het niet te
krijgen.”
— KAREN, 33
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HOE VE E L KOST MIJ N
BEHANDELING?

Een kankerbehandeling is een dure aangelegenheid. Dankzij de sociale
zekerheid betalen we maar een fractie van wat onze gezondheidszorg
eigenlijk echt kost, maar voor heel wat mensen blijft de kostprijs een
probleem. Zeker bij kanker, want de behandeling kan jaren duren.
In België heeft iedereen verplicht een verzekering ‘geneeskundige
verzorging’. Je ziekenfonds staat in voor de terugbetaling van bepaalde
medische kosten en betaalt uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.
Maar dat is natuurlijk lang niet even veel als je eigen loon, net zoals
je nog een groot deel kosten zelf moet dragen. Remgelden voor
doktersbezoeken, onderzoeken, niet-terugbetaalde medicijnen, een
pruik, ziekenhuisopnames … De medische kosten kunnen flink oplopen.
Professor Liv Veldeman (UZ Gent): “Soms twijfelen we om een duur
verband voor te schrijven, omdat we weten dat de lotgenoot het niet
kan betalen. Er is een medicijn, Zometa, dat botafbraak remt. Er is ook
bewijs dat het het risico op uitzaaiingen in de botten verkleint. We
bieden dat aan in het ziekenhuis, maar het wordt nog niet terugbetaald.
Het hangt er dus vanaf of je het kunt betalen, of je het krijgt of niet. En
het kost voor sommige lotgenoten te veel.”

Uit een onderzoek uit 2011 van Kom Op Tegen Kanker bleek dat
ook mensen die normaal gezien rondkomen door kanker vaak in de
armoede belanden. Het vervangingsinkomen waarop ze voor lange tijd
terugvallen, volstaat niet om de soms hoogoplopende ziektekosten te
betalen. Kanker kost je gemiddeld 100 euro extra per maand, en dat
terwijl je net minder inkomsten hebt.
Als je het moeilijk hebt, neem je het best contact op met de sociale dienst
van het ziekenhuis of je ziekenfonds. Ook als je zelf niet in orde bent met
je ziekenfonds, kan de sociale dienst helpen. Als de ziektekosten voor jou
echt problematisch zijn, kun je aankloppen bij het Kankerfonds voor
financiële steun. Think Pink komt dan weer tussen in de aankoop van
een pruik voor wie het moeilijk heeft. Daarover lees je meer op p. xxx.

“Ik was pas verhuisd toen
ik een heel agressieve
vorm van borstkanker
bleek te hebben. Het

Veel mensen die aankloppen bij het Kankerfonds hebben geen
hospitalisatieverzekering omdat ze er niet op tijd aan gedacht
hebben om zo’n verzekering af te sluiten of omdat ze die niet kunnen
betalen. Voor een andere groep lotgenoten worden de kosten van de
kankerbehandeling niet of slechts in beperkte mate terugbetaald omdat
ze pas een hospitalisatieverzekering afsloten nadat ze de diagnose kanker
kregen. Let dus goed op als je een nieuwe verzekering aangaat en je oude
wilt opzeggen. Vraag goed na welke gevolgen daaraan verbonden zijn
en zorg dat je een bewijs hebt op papier of mail. Ten slotte zijn er ook
problemen met bepaalde ingrepen die niet terugbetaald worden door de
hospitalisatieverzekering.

kon op geen slechter
moment vallen. Als je
als alleenstaande moeder
plots op 60 procent van
je inkomen terugvalt,
met drie tieners in huis,
is dat heel moeilijk.
Mijn huis was nog niet
ingericht, maar ik had de
energie en het geld niet
om iets te doen.”
— PATRICIA, 42

INFORMEER JE GOED
Borstkanker doet je ongewild plaatsnemen in een rollercoaster. Toch is het belangrijk om telkens
goed te informeren naar de kostprijs. Neem contact op met je ziekenfonds, de verzekeraar van je
hospitalisatieverzekering als je die hebt en het ziekenhuis. Vraag hen om op papier of via e-mail te bevestigen
wat terugbetaald wordt en wat jij als patiënt zelf moet betalen. Zo kom je niet voor onaangename financiële
verrassingen te staan op een moeilijk moment.

TIP

Vraag zeker na bij je hospitalisatieverzekering welke kosten zij
terugbetaalt: vervoersonkosten, hulp aan huis, medicatie, een
pruik … De kostendekking verschilt naargelang de polis van de
hospitalisatieverzekering.
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E E R S T E S TA P P E N O P H E T W E R K
NA J E BORSTK AN KE R DIAG NOSE

Medische informatie is persoonlijk en vertrouwelijk. Als je een
kankerdiagnose krijgt, valt die informatie onder de privacybescherming
en onder het beroepsgeheim van je behandelende arts. Je werkgever
of collega’s hebben dus niet het recht om automatisch geïnformeerd te
worden. Of jij hen inlicht, is een persoonlijke beslissing.
Je moet je werkgever wel zo snel mogelijk op de hoogte brengen van
zodra je arbeidsongeschikt bent door een ziekte of ongeval. Je hoeft
daarom niet te zeggen waarom je ziek bent. Doe dit ten laatste in de
loop van de eerste dag dat je afwezig bent, telefonisch of via familie of
een collega.
Je moet meestal ook een medisch attest bezorgen dat je ziekte
rechtvaardigt binnen de twee dagen na je ongeschiktheid. In jouw
organisatie kunnen andere termijnen bestaan. Die vind je in je
arbeidsreglement en kun je navragen bij de personeelsdienst. Meld en
rechtvaardig je je ziekte niet tijdig, dan kun je je recht op gewaarborgd
loon verliezen voor die dagen.
Dat gewaarborgd loon is de volledige of gedeeltelijke doorbetaling
van je loon. Voor bedienden met een contract van bepaalde duur van
minder dan drie maanden en voor arbeiders is dat veertien dagen. Wie
minder dan een maand anciënniteit heeft, moet zich wenden tot de
mutualiteit. Bedienden met een contract van onbepaalde duur krijgen
dertig dagen hun volledige loon. Na die periode krijg je een ziekteuitkering van je ziekenfonds. Vanaf dan val je onder het stelsel van
de sociale zekerheid, met name de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Als je een extra privéverzekeringsformule hebt via een verzekering
gewaarborgd inkomen, kun je ook van hen een uitkering krijgen.
Aan de adviserende arts van je ziekenfonds moet je wél melden
dat je ziek bent en kanker hebt. Je doet dit via een aangifte waarbij je
een medisch attest voegt. Daarop vermeldt jouw dokter de diagnose
of symptomen waardoor je arbeidsongeschikt bent. De adviserende

arts gaat vervolgens na of je recht hebt op een ziekte-uitkering van het
RIZIV, uitbetaald via jouw ziekenfonds. Hij of zij volgt verder op door je
na verloop van tijd schriftelijk uit te nodigen voor een onderzoek.
Je bent niet verplicht om de arbeidsarts te melden dat je kanker
hebt. Jij beslist. Zeg je het toch, weet dan dat ook hij of zij gebonden
is aan het beroepsgeheim en niets mag meedelen aan jouw werkgever.
Het kan erg nuttig zijn hem of haar op de hoogte te brengen. Zo kan hij/
zij beter inschatten of je risico loopt op de werkvloer en of eventuele
aanpassingen nodig zijn aan je arbeidsplaats of -omstandigheden. Dit
geldt zeker als je een risicofunctie uitoefent en je kankerdiagnose een
impact kan hebben op jouw geschiktheid om opnieuw aan het werk te
gaan. Meer hierover lees je op p. xxx.

TIP

Werk je in een kmo? Dan is de website kankerenwerk.be van KU
Leuven en Kom Op Tegen Kanker een handig hulpmiddel voor je
werkgever. De website biedt je werkgever en collega’s houvast
tijdens de verschillende fases van jouw ziekte, van de melding
en je afwezigheid tot voorbereiding op terugkeer of wat als je
hervalt of een slechte prognose hebt. Ze vinden er ook tips over
hoe ze met jou contact kunnen houden.
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ANNEMIE (61)
A L L E E N S TA A N D
DIAGNOSE BORSTK ANKER: OK TOBER 2008 & OK TOBER 2015

DE ONTDEKKING

het voelt toch anders bij jezelf. Als
ze bijvoorbeeld een biopt nemen van het

Ik was gestruikeld en hard gevallen

gezwel, dan doen ze dat met een dikke

op mijn borst. Een domme val, maar

naald met een soort tang eraan. Tsjak,

ik had enorm veel pijn. Ik heb die

zegt dat ding, heel luid en akelig. Ik

nacht — ik ben verpleegkundige — met

krijg nog altijd kippenvel als ik eraan

ijszakken onder mijn uniform gewerkt.

denk.

De pijn ging voorbij, tot ik drie weken
later op dezelfde plaats een bolletje

Een paar dagen later zou ik het

voelde. Ik dacht aan een onderhuidse

resultaat hebben. Ze zouden mijn

bloeduitstorting, dus ik maakte me

huisarts vanaf vrijdagmiddag om 14

niet te veel zorgen. Tot ik na een week

uur op de hoogte brengen. Hij zou me

echt pijnscheuten had op die plek. Nog

dan bellen. Ik kon het redelijk van

altijd dacht ik niet aan kanker — raar

me afzetten tot vrijdagochtend. Toen

misschien met mijn achtergrond. Maar je

sloeg de stress toe. Ik dacht nog dat

gaat er altijd vanuit dat het jou niet

hij me niet zou bellen als het slecht

overkomt. Het zou wel een ontsteking

nieuws was. En inderdaad, een paar

zijn. Maar de huisarts vertrouwde het

uur later stond hij voor mijn deur. Ik

niet en wilde zo snel mogelijk een

had borstkanker. Ik ben hem nog altijd

mammo-echo. Ik ben buitengekomen bij hem

ongelooflijk dankbaar dat hij dat

en het besef viel als een blok op mijn

persoonlijk is komen vertellen, want

hoofd. Borstkanker? Ik?

eigenlijk kende ik hem niet zo goed. Ik
was in de jaren ervoor maar één keer

De volgende dag moest ik voor een hele

langs geweest voor een griepje. Maar ik

batterij onderzoeken naar het ziekenhuis

had echt steun nodig op dat moment.

waar ik werk op de afdeling Intensieve
Zorgen. Ik ben dus wel wat gewoon, maar
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In mijn hoofd zag ik direct het ergste

huis. Ik wist van een vriendin dat het

voor me. Doemscenario’s. Ik denk dat

dan vaak nog een week of drie duurde

ook dat een gevolg is van waar ik werk.

voor de chemokuur begon. Ik had intussen

Ik zie alleen patiënten met zware

van alles ingepland: leuke uitstapjes,

verwikkelingen of bij wie het slecht

etentjes. Toen de dokter er toch sneller

afloopt. Ook andere zaken zag ik zwart

aan wilde beginnen, raakte ik in paniek.

in. Ik was alleen, dus wie zou er
voor me zorgen als het moeilijk ging?

Ik was bang voor de chemo. Niet zozeer

Zou ik aftakelen, creperen? Ik zag me

om mijn haar kwijt te raken, wel omdat ik

al zitten thuis, helemaal verzwakt,

dacht aan later. Ik neem normaal gezien

helemaal alleen. Maar meteen stonden

amper medicatie, omdat ik weet hoeveel

daar een paar goede vriendinnen. Ze

bijwerkingen er kunnen zijn. Voor mij was

hebben me onmiddellijk duidelijk gemaakt

chemo vergif. Maar uiteindelijk was het

dat die zorgen niet nodig waren. Er is

minder erg dan gedacht. Ik kwam via een

altijd iemand mee geweest, naar elke

lotgenoot terecht bij een heel lieve,

doktersafspraak, elk onderzoek, elke

vrouwelijke oncoloog. Het voelde eerder

chemobehandeling.

als een bezoek aan een vriendin dan aan
een dokter. En zo zijn die behandelingen
best meegevallen. Ze gaf me de keuze.

BANG VOOR DE CHEMO

Radiotherapie gaf me 6 procent extra
overlevingskans op 10 jaar, chemotherapie

Ik heb het als een voordeel ervaren om

nog eens 6 procent extra. “Dat lijkt niet

behandeld te worden waar ik werk. Ik

veel, maar als je daar 100 vrouwen zet,

kende veel van de zorgverleners en wist

zijn er 6 die het niet halen”, zei ze.

dat de chirurg een goede, veeleisende

Dus heb ik het toch maar gedaan.

dokter was. Iemand die hard kan zijn voor
zijn personeel, maar altijd alles uit

Ik kreeg zo veel medicijnen dat ik niet

de kast haalt voor zijn patiënten. Dat

misselijk was, maar ik voelde me wel

gaf me een veilig gevoel. Hij heeft me

alsof er een bom afging in mijn lijf.

ook alles duidelijk uitgelegd: het plan

En moe, zo ongelooflijk moe. Ik, die

van aanpak, de stappen, hoeveel procent

normaal hele dagen rondliep en lange

overlevingskans ik had. Dat had ik nodig

wandelingen maakte met mijn honden, kon

om mijn stress onder controle te krijgen.

amper vijf minuten stappen. Als ik boven
naar het toilet moest, moest ik even op

Ik kwam er vanaf met een borstsparende

adem komen. Ik had geen reserve.

operatie. Er werden ook twee
sentinelklieren weggehaald, voor de

Een andere bijwerking was dat de

zekerheid. Na een dag mocht ik naar

slijmvliezen in mijn mond helemaal dik
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en gezwollen stonden. Een heel vervelend

vriendinnen, maar deden vooral leuke

gevoel, maar daar viel wel mee te leven.

dingen. Ik vond het helemaal niet zo

Emotioneel vond ik het lastiger. Elke

vanzelfsprekend dat ze er ook zouden

chemobeurt voel je jezelf zwakker en

zijn op de slechte momenten.

zwakker worden. In de derde week voel je
langzaamaan je krachten terugkomen, maar

Wie me vergezelde naar de chemo, ging

dan is het alweer tijd voor de volgende

ook mee naar huis, maakte eten en bleef

dosis. Weten dat je weer iets moet doen

die eerste nacht slapen. Ik wilde nog

dat je zo mottig gaat doen voelen, dat

wel wat zelfstandigheid bewaren. Ik

is lastig. Ik heb op een gegeven moment

stond erop mijn eigen huishouden te

gedacht dat ik die laatste chemo niet

doen, ook al duurde alles drie keer

zou doen. Maar uiteindelijk zet je toch

langer. Als iemand op bezoek kwam, was

door.

ik vooral blij met het gezelschap. Er
ging geen dag voorbij zonder een goed

Laatste stap in mijn behandeling:

gesprek of lange telefoon. Heel vaak

radiotherapie, eigenlijk het minst

waren dat collega’s die me op de hoogte

belastende deel van de behandelingen.

bleven houden. Dat vond ik fijn: zo had

Je gaat liggen, 10 minuten per dag word

ik het gevoel dat ik er nog bij hoorde.

je bestraald, en dat is het. Ook qua

Er waren mensen die me het huis uit

bijwerkingen viel het mee. En toch had

sleurden om eens naar de cinema te gaan.

ik het er moeilijk mee. De behandeling

Daarna kon ik er weer even tegen. Ik ben

start na je chemo, als je op je zwakst

echt ongelooflijk goed omringd. Later,

bent. Als verpleegkundige was me altijd

toen ik contact had met lotgenoten,

ingeprent om voorzichtig te zijn met

hoorde ik weleens andere verhalen. Vaak

straling. Nu moest ik eronder gaan

van vrouwen die een partner hadden. Dat

liggen. Je ligt in een soort bunker met

hun man er absoluut niet mee om kon of

verdikte muren. Iedere keer ik daar

dat hun relatie uit elkaar is gespat.

binnenstapte, voelde ik me bezwaard. Je

Dan kon je beter in mijn situatie

hebt ook veel minder contact met andere

zitten.

mensen dan tijdens de chemo. Ik ben vaak
Ook op de afdeling oncologie zit je in

huilend naar buiten gegaan.

een soort warme cocon. Iedereen zorgt
voor je, is bezorgd om je, kent je, kent
GOED OMRINGD

elkaar. Het is een van de redenen waarom
ik lotgenotencontact zo belangrijk vind.

De mensen om me heen hebben me met zo

We kunnen elkaar zo veel tips geven die

veel liefde omringd. Ik ben hen daar

een groot verschil maken.

enorm dankbaar voor. We waren wel goede
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bij. Kanker was maar een deeltje van
mijn leven. Ik wilde niet ‘Annemie,

Ik had alles gepland. Ik wist dat mijn

kankerpatiënt’ zijn.

haar op dag veertien zou beginnen
uitvallen, en ik wilde tot elke prijs

Raar genoeg besef je pas hoezeer je haar

vermijden dat het er in plukken zou

je beschermt tegen de kou als het weg

uitkomen. Ik zie het te vaak bij

is. Het was een koude winter en ik heb

patiënten. Nee, ik had al een afspraak

een hele tijd rondgelopen met mutsen en

bij de kapper: ik zou het op tijd

hoeden. Ik kon ’s nachts ook niet slapen

afscheren en een pruik dragen. Maar

zonder mutsje. Maar het kost allemaal

toen kreeg ik neutropene koorts, een

wel geld. De pruik, een speciale

verwikkeling van chemo waarbij je door

shampoo, een speciale zalf voor op je

een te laag aantal witte bloedcellen

tere hoofdhuid. Je krijgt wat terug van

veel gevoeliger bent voor infecties en

het ziekenfonds, maar lang niet alles.

zware koorts krijgt. Mijn bloedwaarden

Ik was een van de eersten die door

waren zo gezakt dat ik in het ziekenhuis

Think Pink geholpen werd met de Geef om

moest worden opgenomen. Daar ging

Haar-actie. Ik weet dus hoe belangrijk

mijn mooie plan! Van zodra de koorts

dat is en ging na mijn behandeling vaak

gezakt was, heb ik de dokter gesmeekt

staarten sorteren.

me te ontslaan uit het ziekenhuis. En
uiteindelijk ben ik net op tijd bij de

Ik heb nog meer geluk gehad. Ik ben

kapper geraakt.

als verpleegkundig ambtenaar in een
openbaar ziekenhuis vastbenoemd. Ik had

Kaal zijn op zich vond ik niet erg. Ik

ook heel wat ziektedagen opgespaard.

wist perfect dat dat tijdelijk was. Ik

Daardoor ben ik bijna een jaar thuis

kon zonder probleem naar mezelf kijken

geweest terwijl ik mijn volledig loon

in de spiegel. Maar ik wilde wel een

kreeg. Ik had dat ook nodig. Ik was

pruik. Ik wilde niet aan de kassa van

meer thuis dus betaalde meer gas,

de Delhaize staan met een sjaaltje zodat

elektriciteit en water. Ik kocht al

iedereen kon zien dat ik kanker had. Ik

eens een boek, een crème voor mijn

schaamde me niet, maar ik wilde niet dat

huid, een muts om mee te slapen, ik at

wildvreemden die stempel op mij konden

gezond en vers. Ik moest mijzelf wat

zetten. Mijn pruik op- en afzetten werd

kunnen koesteren. Mijn gedachten gingen

iets wat ik standaard deed bij het

vaak uit naar vrouwen die terugvallen

tanden poetsen als ik opstond en net

op 60 procent van hun loon en het ook

voor ik ging slapen. Net zoals ik altijd

alleen moeten doen. Moeilijk moet dat

‘mijn gezicht’ opzette. Ik maakte me

zijn.

een beetje op, tekende mijn wenkbrauwen
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TERUG AAN HET WERK

ik nooit weer de oude zou worden als ik
niet in gang schoot. Het is me gelukt:

Het is menselijk om op zoek te gaan

in mei had ik mijn laatste bestraling,

naar een oorzaak voor je ziekte. Ik heb

in september ben ik weer beginnen

altijd vermoed dat het iets met die val

werken. De dokter had me liever nog wat

te maken had. Dat ik misschien al een

langer thuis gezien, maar ik wilde geen

gezwelletje had dat daardoor gescheurd

buitenbeentje meer zijn. Ik ben direct

of uitgebreid is. Misschien heeft het er

weer voltijds beginnen werken. Gelukkig

ook helemaal niets mee te maken, maar

had ik nog heel wat vakantiedagen over.

dankzij die val was ik er alleszins wel

Die had ik echt nodig om te recupereren

op tijd bij.

tussendoor.

Ik heb ook veel nagedacht over alles

In het begin voelde ik me weer een

waarmee ik op mijn werk te maken

stagiair. Hoe ging dit nu weer? Het

krijg. Vroeger moesten we instrumenten

heeft toch een aantal weken geduurd

ontsmetten in een vloeistof die nu

voor ik weer volledig in roulatie zat.

verboden is omdat ze gevaarlijk is

Nu gaat alles, maar ik heb toch het

voor ongeboren baby’s. Ik heb later ook

gevoel dat ik fysiek iets minder ben

eens een artikel gelezen dat kanker

dan vroeger. Al kan dat natuurlijk ook

meer voorkomt bij verpleegkundigen

liggen aan het feit dat ik ouder word.

en airhostessen. Er zou een verband
zijn tussen langdurig nachtdiensten
draaien en borstkanker krijgen, omdat je

B E ZO R G D O M H E R VA L

24-uursritme wordt verstoord, waardoor
je te weinig melatonine aanmaakt, het

Het litteken van mijn operatie was door

slaaphormoon. Maar evengoed weet ik dat

de radiotherapie helemaal hard geworden,

kanker krijgen ook heel erg te maken

alsof er een stukje bot onder zat. Ik

heeft met brute pech. En ik heb er nooit

voelde er veel aan in de douche, en het

aan gedacht om iets anders te gaan doen.

veranderde vaak van vorm. Dan liep ik te

Verpleegkundige zijn is wat ik ken. Mijn

piekeren. Is het nu breder? Zit daar nu

habitat.

iets bij? Ik was maar gerustgesteld na
een controle. Ongeveer een jaar na mijn

Ik ben uiteindelijk elf maanden met

operatie deed die plek erg veel pijn.

ziekteverlof geweest. De laatste maanden

Uiteindelijk ben ik naar de radioloog

heb ik echt mijn best gedaan om weer

geweest en was er niets aan de hand. Ik

in conditie te komen. Ik ben weer gaan

dacht dat ik daar heel goed mee omging,

wandelen, gaan fietsen, ik heb zelfs

maar de ontlading achteraf was enorm.

een koersfiets gekocht. Ik voelde dat

Ik heb uren aan een stuk gehuild. Pas
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dan voelde ik hoe angstig ik geweest

Deze keer wilde het medische team eerst

was.

de chemo toedienen om de tumor te
doen krimpen, en dan pas de amputatie

Ik voelde nog regelmatig bij mezelf.

uitvoeren. Ik heb een paar keer hoge

Ik heb weinig vetweefsel en voel mijn

koorts gehad, en reageerde niet goed op

klieren dus goed zitten. De grootste

één van de twee chemo’s die ik kreeg.

angst was weggeëbd, maar het bleef

Het voelde ook niet goed om nog weken

toch in mijn achterhoofd zitten. Ik zei

met die tumor rond te lopen, maar

mezelf dat ik daar niet zo op gefixeerd

gelukkig bewees een echo halverwege

moet zijn. Na mijn vijfjaarscontrole

dat de neoadjuvante behandeling werkte.

betrapte ik mezelf erop dat ik zei dat

Mijn haar verloor ik uiteindelijk

ik borstkanker had gehad. Daarvoor zei

niet helemaal, maar ik had het al

ik altijd dat ik was behandeld voor

kortgeknipt. Ik nam mijn oude gewoonte

borstkanker.

weer op om ’s ochtends mijn pruik
op te zetten, en die ’s avonds voor

Net voor de jaarlijkse controle na zeven

het slapengaan achter te laten in de

jaar voelde ik een verdikking aan de

badkamer.

zijkant van mijn borst. Toen de dokter na
een mammo- en echografie ook een biopsie

Voor mij hoefde een reconstructie

wilde, wist ik diep vanbinnen al dat ik

eerst niet. Toen ik hoorde dat een

opnieuw borstkanker had. Ik was bang: ik

eigenweefselreconstructie kon in dezelfde

had het gevoel dat ik er de eerste keer

operatie als de borstamputatie, besliste

met een schampschot van af was geraakt.

ik om er toch voor te gaan. De avond

Wat als het deze keer écht raak zou zijn?

voordien ging ik met een knoop in mijn
maag naar de plastisch chirurg. Hij wist

De borstverpleegkundige bereidde

me zo gerust te stellen dat ik alles

me voor op een amputatie met

zag zitten toen ik buitenkwam. Jammer

okselklieruitruiming, omdat de

is dat mijn operatie plaatsvond net voor

sentinelprocedure maar één keer kan.

de nieuwe terugbetalingsregeling voor

Thuis voor de spiegel voelde het zo

eigenweefselreconstructies. Het was

onwezenlijk om mezelf zonder borst

een dure ingreep, dus ik ben blij dat

voor te stellen, hoe vaak ik het bij

lotgenoten na mij niet meer diezelfde

patiënten ook al zag. Radiotherapie was

hoge rekening krijgen. Achteraf gezien

geen optie meer, dezelfde chemo krijgen

ben ik vooral heel dankbaar met de

ook niet: die was te schadelijk voor

onmiddellijke reconstructie. Op die

mijn hart, en ik had al de maximale

manier werd ik niet geconfronteerd

dosis gekregen.

met dat gemis, dat onevenwicht. Ik had
minder het gevoel dat ik een borst kwijt
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was, maar eerder dat ik aan mijn borst

met miserie en ziekte geconfronteerd.

geopereerd was. Er zijn al genoeg kleine

Als ik hoorde dat iemand ziek was,

zaken die je altijd met die kanker

stuurde ik wel een kaartje, maar mij

confronteren, waardoor je het nooit

echt engageren deed ik niet. Ik heb me

vergeet.

daar heel schuldig over gevoeld toen ik
ziek was. Omdat ik toen uit eerste hand
kon ervaren hoe belangrijk het is dat

NA DE KANKER

je je verhaal kunt doen. Hoeveel deugd
dat doet. Nu maak ik daar heel bewust

Mijn ziekte heeft me enorm met mijn

tijd voor. Als iemand ziek is, bel ik

eindigheid geconfronteerd. Daarvoor had

regelmatig of ga ik langs als ze daar

ik er nooit bij stilgestaan dat ik zelf

nood aan hebben.

zou doodgaan, ook al kom ik elke dag
in contact met de dood. Ik merk dat dat

Is er nog iets veranderd? Ja, vroeger

bij veel lotgenoten zo is. Bij sommigen

kon ik op één hand tellen hoeveel

is het twintig jaar geleden, maar doet

keer ik had gehuild. Nu gaat bij het

het nog deugd om er eens over te praten.

minste de kraan open. Ik ween zelfs bij

Want het is confronterend om te zien dat

emofilms op tv. In het begin dacht ik

jouw leven stilstaat terwijl de rest

dat ik veel huilde omdat ik zo zwak was,

van de wereld gewoon verdergaat. Ik ben

maar dat is dus gebleven. Ach, het hoort

blij dat ik er nog ben, en dat ik me zo

nu bij me. Ik ben veel gevoeliger, maar

goed voel. Niet iedereen heeft zoveel

langs de andere kant kan ik ook beter

geluk.

relativeren. Vroeger kon ik me enorm
opwinden in mijn werk, over collega’s

Het was een zware periode, maar er

die hun werk niet goed gedaan hadden.

zijn ook goeie dingen uit voortgekomen.

Nu ruim ik de boel op en doe ik gewoon

Vriendschappen die zijn uitgediept. Ik

door. Ik kan me over kleine dingen echt

die dingen nu anders aanpak. Ik zie zo

niet meer opwinden. En die angst voor

veel ellende op mijn werk. Als ik daar

herval, die zal mijn leven lang blijven.

vroeger buiten stapte, wilde ik ook echt

Maar ik leer ermee leven en leer het

de deur toetrekken. Buiten mijn werk

aanvaarden.

werd ik het liefst zo weinig mogelijk
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Te groot, te klein, te slap, een rare vorm … Wij vrouwen hebben dikwijls
veel aan te merken op onze borsten. Maar hoe je het ook draait of keert, ze
zijn in ons hoofd wel onlosmakelijk verbonden met onze vrouwelijkheid.
Als je ze dreigt kwijt te raken, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Een
die een serieuze impact kan hebben op hoe je je voelt en hoe je naar
jezelf kijkt. Borsten zijn nu eenmaal een belangrijk én zichtbaar deel van
je lichaam.
De hoeksteen bij de behandeling van borstkanker is bijna altijd een
borstoperatie. Het is een goed idee om vooraf te praten met de chirurg
zodat je alles goed kunt doorspreken, ook wat betreft protheses en
reconstructie. Er zijn veel opties, en soms heeft jouw keuze gevolgen
voor de operatie.
Je eigen borst kan niemand je teruggeven. Maar een uitwendige
borstprothese of een borstreconstructie kan je wel een beter gevoel
geven. Ze verhinderen dat je rugpijn krijgt en helpen een goede
lichaamshouding te bewaren. Als je een amputatie nodig hebt, kun je
al praten over borstprothese of borstreconstructie vóór de ingreep en
tijdens de controleconsultaties en -gesprekken. Mogelijk doet de arts of
de borstverpleegkundige dat, maar aarzel niet om zelf ook informatie te
vragen. Misschien staat je hoofd er op dat ogenblik niet naar. Dat is geen
probleem. Neem de tijd. De beslissing is niet dringend en je hoeft niet
overhaast te werk te gaan.
Je kunt in het begin wat weigerachtig staan tegenover deze
oplossingen. Dat is begrijpelijk, het blijft iets kunstmatigs. Maar er is
de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het vlak van protheses en
reconstructies en veel vrouwen vinden een aanvaardbare oplossing. Je
kunt ook kiezen om zonder protheses of borstoperatie door het leven te
gaan. Wat je uiteindelijk kiest, is helemaal je eigen beslissing.
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EXTERNE BORSTPROTHESES

Een groot aantal vrouwen met borstkanker besluit na een borstamputatie
uiteindelijk om geen reconstructie te ondergaan. Ze hebben genoeg
van ziekenhuizen, vinden een reconstructie te duur of willen proberen
hun lichaam te aanvaarden zoals het is. Voor hen is er een uitgebreid
gamma aan borstprotheses als ze dat willen. Sommige volgen perfect de
beweging van je lichaam, andere behouden een constante temperatuur,
met nog andere kun je zwemmen of aan watersport doen. Je kunt er dus
zonder probleem een actief leven mee leiden.
FABEL

Veel mensen denken dat een vrouw met grote borsten meer risico
heeft op borstkanker. Dat is niet waar. Wetenschappelijke data
tonen aan dat vrouwen met grote borsten niet vaker borstkanker
ontwikkelen dan vrouwen met kleine borsten.

Een externe prothese is een druppelvormig siliconenzakje voor in je
beha dat de natuurlijk borst nabootst. Er zijn verschillende maten en
vormen. De prothese kun je los in een speciaal daarvoor ontwikkelde
beha dragen, of aan de huid van je borstkas kleven. Zelfklevende prothesen trekken minder aan het schouderbandje van je beha, waardoor
ze lichter en natuurlijker lijken.

“Ik heb ervoor gekozen
geen reconstructie

Een uitwendige prothese kun je tijdelijk dragen in afwachting van
een borstreconstructie, of als permanente oplossing. Het belangrijkste
voordeel is uiteraard dat je niet nog een keer moet worden geopereerd.
Borstprotheses draag je het best met een aangepaste beha.

te laten doen. Wéér
operaties, dat wil ik
niet. Er is een operatie
nodig om weefsel uit mijn
rug en billen te nemen
en een nieuwe borst te
vormen, en dan nog een
operatie om de maat

V L A K N A D E O P E R AT I E

van mijn andere borst
aan te passen aan de

Aan het einde van je ziekenhuisopname komt de bandagist of
borstverpleegkundige je een voorlopige postoperatieve prothese
bezorgen. Dat is een licht stoffen hoesje gevuld met een polyester
wattenvulling die je kunt aanvullen of uitnemen. De prothese heeft

reconstructie. Daar heb ik
geen zin in. Ik blijf me
wel modieus kleden, en met
de prothese zie je niets.”
— LILI, 51 JAAR
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geen gewicht en heeft aan de draagzijde een zacht katoenen hoesje. Zo
kan je wonde helen, maar ga je toch al naar huis met een veilig gevoel en
een elegante oplossing voor de eerste zes weken na de ingreep.

EEN EERSTE PROTHESE

Een prothese speelt een belangrijke rol in je uiterlijk en om je weer goed in
je vel te voelen, maar is ook belangrijk voor je houding en rug. Zeker als
je grotere borsten hebt. De prothese heeft hetzelfde gewicht als je andere,
natuurlijke borst en voorkomt op lange termijn schouderklachten.
De eerste prothese van silicone is qua vorm en uiterlijk meer wat je van
een prothese verwacht. Ze heeft een licht natuurlijk doorzakkend effect zoals
een echte borst en er is een tepel in verwerkt. Ook neemt ze je natuurlijke
lichaamstemperatuur over, zodat ze lichaamseigen gaat aanvoelen. Bovendien
zakt ze in als je op je rug ligt, zodat niemand merkt dat je een prothese draagt.
De voorlopige prothese wordt volledig terugbetaald door het
ziekenfonds. Je hebt wel een voorschrift nodig van je (huis)arts. Lingerie
moet je meestal zelf betalen. De bandagist of borstverpleegkundige
bezorgt je ook een informatiemapje met lingeriemogelijkheden. Ook op
dat vlak is ondertussen veel veranderd. Je zult verrast zijn hoeveel mooie
protheselingerie ondertussen bestaat.
TIP

Een prothese passen is emotioneel. Onderschat het niet. Vraag
iemand die je goed kent om je te vergezellen. Neem ook een
nauwsluitend T-shirt mee, het liefst wit of in een effen lichte
kleur. Zo kun je de vorm precies beoordelen. Spring en beweeg
als je de beha’s past. Zo kun je het best inschatten hoe goed de
prothese blijft zitten en hoe comfortabel het voor jou aanvoelt.

DEFINITIE VE PROTHESE

Een jaar na de eerste prothese van silicone heb je recht op een nieuwe,
definitieve prothese. Daarna kun je om de twee jaar een nieuwe prothese
aanvragen. Definitieve protheses zijn verkrijgbaar bij bandagisten en bij
bepaalde gespecialiseerde lingeriezaken. De borstverpleegkundige kan
je adressen geven.
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Om aanspraak te maken op terugbetaling moet de prothese
voorgeschreven worden door een arts en verstrekt worden door een
erkend bandagist. Het is handig om op voorhand een afspraak te
maken. De winkel kan daar dan rekening mee houden. Soms zijn er ook
medewerkers gespecialiseerd in borstprotheses. Je krijgt altijd de prijs van
een standaardprothese terugbetaald, zo’n 220 euro. Voor een duurdere
prothese betaal je een supplement. Ook speciale zwemprotheses worden
niet terugbetaald.

ONDERHOUDSTIPS
Het onderhoud is gemakkelijk: een prothese die niet aan het lichaam kleeft kun je in zuiver water of een licht
sopje wassen. Je doet dat het best dagelijks.

»»
»»
»»

Droog de prothese altijd goed af met een handdoek.
Leg de prothese nooit op of bij een warmtebron en gebruik het liefst geen haardroger.
Bij een prothese die aan het lichaam kleeft, moet je de hechtlaag regelmatig vervangen en je huid
reinigen. De verkoper kan je de juiste producten aanraden.

»»

Let op prikken (sierspelden, kattenklauwen, doornen, naalden …) die de prothese kunnen perforeren en
(onherstelbaar) beschadigen.

V O O R E N N A A LT I J D D E P E R F E C T E B E H A

Een goede beha is onontbeerlijk. Die moet aangepast zijn aan je
lichaamsbouw en hoog genoeg uitgesneden zijn om de prothese erin
te stoppen. Je kunt ook een fijne voering of het zakje dat samen met de
prothese verkocht wordt in je gewone beha naaien. Dat zorgt ervoor dat
je prothese niet schuift. Een lingeriezaak met bandagist of aangepaste
winkel weet welk type beha geschikt is om aan te passen voor je prothese
en doet dat voor jou.
Heb je een zelfklevende prothese gekozen, dan vind je aangepaste
modellen zonder binnenzakje. Over het algemeen hebben deze beha’s
bredere en zachtere schouderbandjes om het gewicht van de prothese op
te vangen. Ze zijn vaak ook elastisch afgewerkt aan de randen en aan het
decolleté om de beha goed op je lichaam te laten aansluiten.
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Er bestaat tegenwoordig een uitgebreid en modieus gamma aan lingerie,
badpakken, bikini’s of tankini’s, perfect aangepast aan borstprotheses.
En ja, ook geraffineerde stofjes of verleidelijke setjes blijven mogelijk.
Die bezorgen je niet alleen optimaal comfort, maar helpen je ook
om je beter te voelen in je veranderde lichaam. Zoals bij gewone
lingeriecollecties komen er ieder jaar nieuwe modellen op de markt.
Sommige ziekenhuizen en lingeriezaken organiseren modeshows voor
de nieuwste mode. Vraag dat zeker na.
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RECONSTRUCTIE

Veel vrouwen denken bij het woord borstkanker maar aan een ding:
‘haal die vieze kanker uit mijn lijf ’. Dat ze daarvoor een borst moeten
opofferen, speelt eerst minder mee. Toch kan een borst verliezen erg
ingrijpend zijn. Een mastectomie of amputatie kan als een verminking
ervaren worden, als een aanslag op je vrouwelijkheid. Sommigen kiezen
daarom voor een ritueel afscheid, met bijvoorbeeld een fotoshoot van je
lichaam of een afdruk van je borst in gips. Anderen zien die borst als een
bedreiging en willen hem op dat moment kwijt.
Een reconstructie kan ervoor zorgen dat je borst opnieuw een ‘normaal’
uitzicht krijgt en dat je zelfvertrouwen zich herstelt. Het is in principe
voor iedereen mogelijk, ongeacht je leeftijd. Het is belangrijk om
realistische verwachtingen te hebben na je reconstructie. Verwacht niet
dat de nieuwe borst er zal uitzien als je oude borst. Ze zal ook niet
hetzelfde aanvoelen. Daarvan moet je je bewust zijn. Maar heb geduld.
Na de reconstructie verandert de borst gedurende de eerste weken nog
van vorm. De gevoeligheid in je borst kan ook terugkomen.

O N M I D D E L L I J K E R E C O N S T R U C T I E O F O P E E N L AT E R
MOMENT?

Veel artsen wachten met een reconstructie tot na de bestralingen. Dan
is een tweede operatie nodig, meestal zes tot achttien maanden na de
(gedeeltelijke) amputatie. Dat geeft je de tijd om eerst de diagnose te
verwerken en de nabehandeling af te werken. Het borstweefsel krijgt
de kans om te genezen en de risico’s van een reconstructie dalen.
Bovendien beïnvloedt de nabehandeling het esthetische resultaat van je
reconstructie niet verder. Je kunt gerust ook meerdere jaren wachten met
een reconstructie. Niet iedereen is onmiddellijk klaar voor een nieuwe
operatie. Volg je eigen tempo. Welke methode mogelijk is, hangt af van
individuele eigenschappen en omstandigheden, bijvoorbeeld de staat
van de weefsels.
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In borstklinieken moet reconstructie ook onmiddellijk kunnen als jij
dat wilt en als je geen verdere nabehandeling moet krijgen, zoals radioof chemotherapie. Dan gebeuren amputatie en reconstructie tijdens
dezelfde operatie. Zo kan de chirurg de oorspronkelijke huidenveloppe
van de borst bewaren. Toch is een onmiddellijk gereconstrueerde borst
de eerste maanden wat moeilijker te aanvaarden voor sommige vrouwen.
Het kan vreemd voelen om meteen van je eigen borst te gaan naar een
welving die je wel ziet, maar waarin je geen borstgevoel hebt. Sommige
dokters menen dat iemand die een tijd met de verminking van een
borstamputatie geleefd heeft een gereconstrueerde borst gemakkelijker
aanvaardt.
Dokter Femke Delporte (gynaecoloog in AZ Sint-Lucas Brugge): “De
keuze voor een borstreconstructie is erg afhankelijk van de leeftijd. Bij
jonge vrouwen kiest de overgrote meerderheid, meer dan 80 procent,
na ongeveer 1 jaar voor een reconstructie. Bij de oudere patiënten
(meer dan 70 jaar) gebeurt dat zelden. Zij zijn vaker tevreden met een
borstprothese.”
Na een tijdje vindt de tepelhofreconstructie plaats. Tegenwoordig
gebeurt dat bijna altijd met een medische tatoeage. Een ultradunne
naald gaat razendsnel op en neer en brengt een speciale, huidvriendelijke
pigmentvloeistof in onder je huid. De tepel zelf wordt gereconstrueerd
met een huidflapje. Kan dat niet, dan kan een tattoo ook het effect van
een tepel nabootsen.

V O O R D E L E N VA N L AT E R E R E C O N S T R U C T I E :

»»
»»

Meer bedenktijd om de reconstructietechniek te kiezen.
Je kunt eventuele tekortkomingen van de reconstructie beter aanvaarden, omdat je jezelf na de amputatie
gezien hebt.

»»

Als chemotherapie moet ondergaan, heb je een kleiner risico op infectie van de gereconstrueerde borst.
Dat geldt vooral bij prothesereconstructies.

»»

Moet je radiotherapie krijgen, dan is er minder risico op nadelige effecten voor je huid en op laattijdige
littekenvorming.
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P L U S P U N T E N VA N O N M I D D E L L I J K E R E CO N S T R U C T I E :

»»
»»

Je wordt niet geconfronteerd met het gemis van een borst.
Eén ingreep in plaats van twee betekent minder kosten, minder lichamelijke problemen na operatie en
anesthesie, en minder hersteltijd.

»»

Het litteken is vaak discreter omdat de huidenveloppe gespaard kan worden.

WAT N A E E N B O R S T S PA R E N D E I N G R E E P

Door meer bewustmaking en betere screening wordt borstkanker vaker
vroeg ontdekt. Daardoor is de tumor nog relatief klein en kunnen meer
en meer tumoren borstsparend behandeld worden. Bij ongeveer twee
derde van de lotgenoten is een borstsparende operatie (tumorectomie)
mogelijk. Via een snede in je huid verwijdert de chirurg dan alleen
de tumor en een veiligheidszone van omliggend, gezond weefsel. De
rest van je borst blijft intact, maar kan wel van vorm veranderen. Om
vervorming van je borst te vermijden, doet de chirurg een beroep op
oncoplastische technieken. Hij of zij zorgt dat het litteken verborgen is,
bijvoorbeeld langs de tepelrand, en dat de tumorholte opgevuld wordt
door het klierweefsel te hermodelleren.
FABEL

Er zijn vrouwen die liever hun hele borst laten amputeren, terwijl
een borstsparende behandeling ook mogelijk is. Ze denken dat
dat veiliger is en een betere overlevingskans biedt. Dat is niet zo.
Bij een goed uitgevoerde borstsparende operatie is de kans op
goede overleving net zo groot als bij verwijdering van de hele
borst.

Voor je uiterlijk is een borstsparende operatie minder ingrijpend dan
een borstamputatie. Toch is het mogelijk dat het eindresultaat minder
mooi wordt, bijvoorbeeld door bestraling of omdat de chirurg in verhouding een groot deel van de borst verwijdert. De vorm van je borst
na een borstsparende ingreep hangt af van de grootte van de borst, de
grootte van het gezwel en de plaats van de tumor in de borst. Het uiteindelijke cosmetische resultaat en de asymmetrie met de andere borst
beoordelen kan pas na de bestraling.
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Na een borstsparende operatie is het risico heel klein dat de tumor
binnen tien jaar plaatselijk terugkomt. Maar omdat het altijd mogelijk
is dat in de rest van de borst toch nog kwaadaardige cellen zitten, wordt
de operatie altijd opgevolgd door radiotherapie in verschillende sessies,
met momenteel 15 tot 33 bestralingen.
“Sommige lotgenoten vragen zich af of een borstamputatie niet beter
is dan een borstsparende operatie gevolgd door bestraling. Die angst is
ongegrond. Grote studies tonen aan dat beide behandelingen evenwaardig
zijn. Er zijn zelfs studies die een ander licht werpen op chirurgie en
radiotherapie versus borstamputatie”, zegt professor Liv Veldeman
(radiotherapeut in UZ Gent). “Die suggereren dat lotgenoten na een
borstamputatie minder overlevingskansen hebben op lange termijn dan
na een borstsparende operatie en radiotherapie. We hebben daarvoor
nog geen goede uitleg. Aangezien deze studies klein en retrospectief zijn,
kunnen we daaruit zeker geen definitieve conclusies trekken.”

I M P L A N TAT E N O F E I G E N W E E F S E L?

Bij een borstreconstructie creëert de chirurg nieuw borstvolume waar de
borst werd verwijderd. Er zijn twee mogelijkheden: met een implantaat,
of met eigen weefsel uit de buik, de bilstreek of de rug. Beide ingrepen
hebben voor- en nadelen.

“Voor de operatie wilde
ik nog foto’s van mijn
borsten, zonder en met
mooie lingerie. Een vorm
van afscheid nemen.”
— ANN, 42

IMPL ANTA AT

Een implantaat wordt geplaatst onder de huid of borstspier om de
natuurlijke vorm van de borst na te bootsen. De buitenlaag is meestal
van silicone, de vulling is siliconengel of fysiologisch water.
Na amputatie wordt een nieuwe borst gevormd door inwendig een prothese
te plaatsen. Die prothese komt onder de huid van de borstkas via het litteken
of de incisie van de borstamputatie. Je krijgt dus geen extra littekens. Om de
natuurlijke vorm van de borst na te bootsen, wordt een deel van de prothese
geplaatst achter de borstspier en zijn de gelprothesen druppelvormig.
De nieuwste implantaten voelen relatief natuurlijk aan. Ze verschuiven
minder na de operatie en hebben de vorm van een peer of druppel om de
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vorm van een natuurlijke borst meer na te bootsen. Ze zijn ook veiliger
dan vroeger: wanneer een prothese scheurt of breekt, verspreidt de gel
zich niet meer in het lichaam. Men gebruikt nu cohesieve gel, waardoor
de silicone samenklontert in plaats van zich in je lijf te verspreiden.
Een reconstructie op latere datum gebeurt in twee fasen. Eerst wordt
een weefselexpander geplaatst om je huid en spier uit te rekken en
ruimte te maken voor de definitieve prothese. Twee weken daarna start
het stapsgewijs opvullen van de expander. Zo rekt die de huid van de
borstkas iedere keer wat meer op. Als er voldoende huid is gevormd,
vervangt de definitieve prothese in een tweede fase de expander.
EIGEN WEEFSEL

Deze methode wordt vandaag beschouwd als de ‘gouden standaard’.
Een borstreconstructie met eigen weefsel gebeurt met huid en vet uit
andere delen van je lichaam. Vooral lotgenoten met voldoende weefsel
aan hun buik, billen of dijen zijn geschikte kandidaten. Dat geldt voor
de meeste westerse vrouwen, zodat een reconstructie van grotere borsten
mogelijk is, en de chirurg je buik nog altijd zonder spanning kan sluiten.
Meestal worden aan de onderbuik een stuk huid en een vetlaag
weggenomen, met daaraan een aan- en een afvoerend bloedvat. Dat
weefsel wordt getransplanteerd naar de plaats waar de ‘nieuwe’ borst
komt. De bloedvaten worden dan vastgehecht op die in de oksel of
achter het borstbeen. De ingreep laat een litteken na over de hele breedte
van je onderbuik, maar dat kun je goed bedekken met ondergoed of
badkledij.

“Tussen het nieuws dat
ze mijn borst moesten
amputeren en de operatie
zaten negen dagen.
Ik heb bijna constant
gehuild. Ik wilde graag
een onmiddellijke

De operatie is vrij ingrijpend en brengt redelijk wat last met zich mee
aan je buik. Je moet toch twee à drie maanden rekenen voor je herstel.
Soms transplanteert men de buikspier mee, maar dan is de stevigheid
van je buik achteraf minder. Als je niet genoeg buikvet hebt, kan het
nodige weefsel ook uit je billen, rug of eventueel andere plaatsen van je
lichaam (zoals je dijen) worden gehaald.

reconstructie, dacht dat
ik het dan makkelijker
zou verwerken. Maar dat
bleek niet mogelijk omdat
ik nog bestralingen moest
krijgen. Nadien heeft het
maanden geduurd voor ik
weer een zelfonderzoek
durfde te doen bij mijn

Na drie tot zes maanden heeft de gereconstrueerde borst haar definitieve
vorm. Dan volgt de reconstructie van de tepel en de tatoeage van het

linkerborst.”
— JOLIEN, 38
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tepelhof. Eventueel volgen bijkomende correcties, soms ook van de
gezonde borst, voor een zo symmetrisch mogelijk resultaat.
Bij eigenweefselreconstructies ligt het risico op complicaties wel een
pak hoger. 40 procent van de patiënten krijgt te kampen met een
verwikkeling na de operatie. Een belangrijke aanvulling is dat je
absoluut niet mag roken na een borstreconstructie met eigen weefsel.
De nieuwe borst is erg fragiel na de ingreep en sterft af als je blijft roken
of als nicotinepleisters gebruikt. Roep de hulp in een tabakoloog om
definitief te stoppen met roken. Meer info vind je op tabakstop.be.
TIP

Bij een borstreconstructie bestaat niet één scenario dat
voor

iedereen

geldt.

Er

is

een

uitgebreid

aanbod

van

reconstructiemogelijkheden en de keuze is heel persoonlijk.
Bespreek daarom alles goed met je arts voor je operatie.
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VOOR- EN NADELEN
Implantaten:
››

kunnen lekken of andere beschadigingen oplopen;

››

risico op kapselvorming: het littekenweefsel rond de prothese trekt samen waardoor de borst op termijn
misvormd kan raken;

››

kunnen infecteren of door de huid breken (vooral radiotherapie voor of na plaatsing kan leiden tot deze
complicaties);

››

complicaties kunnen zich op elk moment na de ingreep voordoen;

››

moeten wellicht ooit worden vervangen.

+
››

de operatie (en anesthesie) is kort;

››

eenvoudige ingreep: de herstelperiode is korter en de pijn na de operatie minder;

››

garandeert resultaat en de afwezigheid van nieuwe littekens.

Lichaamseigen weefsel:
››

complexe, lange operatie met lange herstelperiode;

››

je kan pijn hebben in je nieuwe borst en op de plaats waar het weefsel werd weggenomen;

››

je hebt ook elders op je lichaam littekens.

+
››

de nieuwe borst is zacht en ziet er natuurlijker uit;

››

de borst is soepel en warm bij aanraking;

››

er worden geen lichaamsvreemde voorwerpen in het lichaam gebracht;

››

de gereconstrueerde borst ‘groeit mee’ als je veroudert, vermagert of verdikt;

››

complicaties komen bijna uitsluitend voor tijdens je ziekenhuisverblijf.

WAT KOST DAT?

Een reconstructie wordt volledig terugbetaald als je niet op een
eenpersoonskamer ligt. Jij betaalt alleen het persoonlijk aandeel,
namelijk het remgeld en eventueel supplementen. Vraag bij
prothesereconstructies goed na bij je chirurg over welk type prothese
het gaat, en informeer vervolgens goed bij je arts, het ziekenhuis of
het ziekenfonds of jouw prothese effectief terugbetaald wordt. Voor
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specifieke technieken zoals een DIEP-flap eigenweefselreconstructie
is er dan weer een overeenkomst met het RIZIV. Ga zeker na of het
ziekenhuis waar jij de reconstructie laat uitvoeren toegetreden is tot die
RIZIV-conventie. Wees niet bang om die vragen te stellen, want het
antwoord kan belangrijke financiële gevolgen hebben. De goedkeuring
tot terugbetaling voor de reconstructie moet je vooraf aanvragen aan de
adviserende arts van het ziekenfonds, zeker als het gaat om reconstructie
na een preventieve amputatie.
In België worden jaarlijks ongeveer drieduizend borstreconstructies
uitgevoerd, waarvan ongeveer duizend met eigen weefsel. Een
borstreconstructie met eigen weefsel zorgt voor een mooier resultaat,
voelt natuurlijker aan en leidt tot minder laattijdige verwikkelingen.
Maar het gaat om een complexe ingreep, die meer dan zes uur in beslag
neemt, door twee teams van plastisch chirurgen.
Volgens plastisch chirurgen volstond de vergoeding uit 2008 van
de openbare ziekteverzekering (RIZIV) niet. Daarom rekenden ze
naast de klassieke ereloonsupplementen nog een bijkomend bedrag
aan, een ‘esthetisch honorarium of supplement’. Dat betaalde de
ziekteverzekering niet terug, en zo kon een borstreconstructie met eigen
weefsel een dure aangelegenheid worden. Daarom werd de vergoeding
verhoogd en werden ereloonsupplementen in principe verboden.
Sinds 2016 is ook voor eigenweefselreconstructies een nieuwe regeling
voor tweepersoonskamers. Tot en met drie operaties zijn extra
supplementen verboden, maar dat geldt niet voor eenpersoonskamer.
Heb je nog extra ingrepen nodig, dan geldt deze regel niet meer. Een
bijkomende hospitalisatieverzekering betaalt extra kosten soms wel
terug, maar vraag dat zeker uitgebreid na, want het gebeurt vaker niet
dan wel. Let ook op: nieuwere technieken worden nog niet terugbetaald.
TIP

Ook al heb je een hospitalisatieverzekering, informeer wat
de verzekering dekt en wat niet. Zo vermijd je onaangename
verrassingen. Soms wordt het remgeld pas terugbetaald als je
op een tweepersoonskamer ligt, niet op een eenpersoonskamer.
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Wanneer je beslist om een reconstructie te laten uitvoeren, is de kostprijs een belangrijk element in je overweging, maar het zou niet de beslissende factor mogen zijn. Het gaat tenslotte om een heel ingrijpende
beslissing en het succes van de ingreep hangt van veel zaken af. De ervaring en kwaliteit van de chirurg, maar ook het gevoel dat die je begrijpt
en op dezelfde golflengte zit, zijn even belangrijk. Soms is de goedkoopste optie niet de beste. Als je het financieel moeilijk hebt, kun je altijd
hulp vragen aan de sociale diensten van je ziekenhuis en ziekenfonds.
In sommige situaties heb je recht op bijkomende toelagen. Je kunt ook
een afbetalingsplan bespreken om de kosten te spreiden. Bespreek dit
ook met je verzekering.

N A D E O P E R AT I E

Na een borstkankeroperatie is het belangrijk dat je extra goed voor
jezelf zorgt. De meeste lotgenoten voelen zich vrij goed: ze voelen zich
niet ziek, dus de ziekte lijkt soms veraf. Maar wees alert voor tekenen
van infectie. Verwittig je arts als je koorts krijgt of als de wonde rood
ziet, zwelt of meer pijn doet. Denk niet dat het ‘er gewoon bij hoort’.
Na een borstsparende ingreep mag je vaak al na een dag het ziekenhuis
verlaten. Na een amputatie verblijf je meestal wat langer in het
ziekenhuis. Je krijgt na de ingreep een verband of een drukverband rond
je borst. Bij een okseluitruiming en borstamputatie worden een paar
drains – flexibele buisjes – in en rond de wonde aangebracht. Die voeren
wondvocht, oud bloed en overtollig lymfevocht vanuit de wonde af naar
een fles. De drains mogen eruit als de hoeveelheid vocht minimaal is,
maar de dokter beslist wanneer precies.
Het is normaal dat je tijdens deze periode veel vragen hebt. Over je
operatie, over je behandeling, maar ook over hoe het verder gaat. Na je
operatie krijg je normaal bezoek van je dokter en borstverpleegkundige
met alle uitleg. Het is handig om op voorhand al vragen te noteren
zodat je niets vergeet. Ook hier kan de Think Pink-app een waardevolle
hulp zijn.
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In België moeten borstklinieken bovendien minstens halftijds een
oncopsycholoog in dienst te hebben die jou als lotgenoot kan opvangen
tijdens en na je behandeling. Het kan dat die even langsloopt om kennis
te maken en te kijken of je ondersteuning nodig hebt. Je kunt natuurlijk
ook altijd zelf een afspraak maken.
Aangeraden wordt om nog tijdens je ziekenhuisopname – nog vóór je
borstreconstructie – al een eerste keer te kijken naar je litteken, samen
met de borstverpleegkundige. Als je het moeilijk krijgt, heb je iemand
bij je die weet hoe ze je kan opvangen. Doe je dat toch liever thuis in je
eentje, dan kan dat natuurlijk ook. Probeer thuis je veranderde lichaam
niet te veel te vermijden, hoe confronterend het beeld soms ook is. Dat
maakt het alleen maar lastiger om te wennen aan je nieuwe lijf.
TIP

Lig eerst neer en kijk met een handspiegel naar het litteken. Ga
dan zitten en kijk opnieuw. De laatste stap is kijken in de spiegel
van de badkamer. Ben je je haar al verloren door chemotherapie,
zet dan eerst je pruik of een sjaaltje op vóór je kijkt naar je
litteken.

103

OVER TROTS EN SCHOONHEID

OH NEE , IK WORD K A AL

Waarschijnlijk de opvallendste en meest gevreesde bijwerking van de
chemotherapie is dat je je haar verliest. Overal. Op je hoofd, maar ook
je wenkbrauw- of okselhaar kan uitvallen, net als op je armen en benen.
Als vrouw maakt haar een belangrijk onderdeel uit van je identiteit.
We leren al van jongs af aan dat lange, golvende haren symbool staan
voor vrouwelijkheid. Je haar verliezen kan dus ook dat gevoel van
vrouwelijkheid aantasten.
Daarnaast is je haar verliezen ook een heel duidelijk uiterlijk teken
van het feit dat je ziek bent. Voor de buitenwereld staat kaal worden
vaak gelijk aan doodgaan. Nochtans valt je haar niet uit door de ziekte,
het is simpelweg een teken dat je in behandeling bent. Het zegt ook
niets over of je therapie aanslaat.

CHEMOTHERAPIE

Chemotherapie is een overkoepelende term voor een kankerbehandeling
met zogenaamde cytostatica. Deze medicijnen vernietigen snel delende
cellen of vertragen hun groei. En snel delen is precies wat kankercellen
doen. Alleen treffen cytostatica ook andere, gezonde cellen die dat net
zo goed doen, zoals de cellen voor haargroei in onze haarzakjes. Dat
veroorzaakt haaruitval na chemo.
Sommige medicijnen maken je haar alleen dunner of doffer, wat anderen
vaak niet opmerken. Maar soms verlies je al je haar. Veel factoren bepalen
mee of en hoe je haar uitvalt. Het hangt af van persoon tot persoon, van de
medicijnen, de dosis en de duur van de behandeling. Maar de meeste soorten
chemo voor borstkanker veroorzaken haaruitval. Soms voelen lotgenoten pijn
als hun haar begint uit te vallen. Dat heet ‘haarpijn’. Bij anderen is het beperkt
tot een kriebelend gevoel of jeuk. Ook dat verschilt van mens tot mens.
TIP

Chemo is altijd een bepaalde mix van medicijnen. Niet elke
mix veroorzaakt ernstige haaruitval. Je dokter kan je het beste
vertellen of jij je haar zult verliezen.

Wat je jezelf moet voorhouden, is dat haarverlies tijdelijk is. Tegen het
einde van je chemokuur kan het alweer beginnen teruggroeien, en drie
tot vier weken na de laatste kuur is dat zeker het geval. Je haar kan wel
veranderd zijn. Zo groeit het bijvoorbeeld krullend terug als je voordien
steil haar had. Een verandering in kleur is zeldzaam. Het effect kan
tijdelijk zijn, maar soms is het blijvend.
Haargroei na chemo wordt door iedereen anders ervaren. Sommigen
vinden hun nieuwe haar dikker en stugger, anderen vinden het net
slapper en fijner. Ook andere factoren kunnen een invloed hebben op de
textuur van je haar, zoals antihormoontherapie.

“Alleen al het idee
mijn haar te verliezen,
deed pijn. Plots werd
ik emotioneel als mijn
dochter kappertje met
me speelde, voelde
ik me al op voorhand
onaantrekkelijk en kon ik
niet meer door een drukke
winkelstraat wandelen
zonder me af te vragen
welke voorbijganger ook
een pruik droeg.”
— BETTY, 37
TIP

Iedereen die chemo heeft gehad, weet dat een kaal hoofd sneller
afkoelt. Je bedekt je hoofd dus niet alleen om je haarverlies te
verbergen, het houdt je hoofd ook warm. Vooral ’s nachts is dat
belangrijk. Er bestaan speciale slaapmutsen. Je kiest het best
voor eentje zonder elastiek of harde boorden.

105

OVER TROTS EN SCHOONHEID

HOOFDHUIDKOELING

Tegenwoordig bieden verschillende borstklinieken hoofdhuidkoeling.
Daarbij koelt een ijskap je hoofdhuid voor, tijdens en korte tijd na de
chemo. De haarwortels koelen af tot ongeveer 18 graden, waardoor ter
plaatse vasoconstrictie optreedt. Dat betekent dat de bloedvaatjes in je
huid samentrekken. Zo komt minder bloed en dus ook minder chemo
aan de haarwortels. Hoe lang je de ijskap ophoudt, hangt af van de
chemotherapie die jij krijgt. Gemiddeld zet je de kap zo’n 25 minuten
voor de therapie op, en hou je die nog 1,5 tot 3 uur na de chemo op. Het
medicijn blijft immers nog een tijdje in je bloedbaan.
Mogelijke nadelen: je kunt hoofdpijn, koud en een meer uitgesproken
misselijk gevoel hebben. Door de voor- en nakoeling moet je ook enkele
uren langer in het ziekenhuis blijven. Een paar weken na de eerste cyclus
heb je doorgaans al een goed idee of de hoofdhuidkoeling het gewenste
resultaat geeft. Je kunt altijd stoppen.
Of hoofdhuidkoeling werkt, hangt sterk af van de soort chemo, de
dosis en jou als patiënt, maar bij sommige behandelingen halen we
slaagpercentages van meer dan 70 procent”, vertelt dokter Stéphanie
Henry (oncoloog in CHU UCL Namur). “Voor ziekenhuizen is het niet
evident om dit lotgenoten aan te bieden, omdat de toestellen duur zijn
én de personeelskost hoog is. Verpleegkundigen hebben het nu al erg
druk. Uit berekeningen blijkt dat hoofdhuidkoeling toevoegen aan de
behandeling meer dan drie kwartier per patiënt in beslag neemt. Tijd
die verpleegkundigen nu niet hebben. De overheid komt op dit moment
ook niet tussenbeide. Dat betreuren we, want je haar verliezen is een erg
zware nevenwerking voor veel lotgenoten.”
Voor een mogelijke terugbetaling is neutraal onderzoek erg belangrijk,
en dat is er nog onvoldoende. Daarom financiert het SMART Fonds van
Think Pink een onderzoek in CHU UCL Namur en UZ Leuven. Dat
bestudeert hoe effectief hoofdhuidkoeling is en bij welke behandelingen
dit het best werkt.
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PRUIKEN

Gemiddeld begint je haar twee tot drie weken na de eerste chemokuur
uit te vallen. Bij de een is dat geleidelijk, bij de ander valt het meteen
in grote plukken uit. Je haar vooraf afscheren moet niet, maar vaak
doen vrouwen dat wel. De overgang naar een kaal hoofd voelt minder
bruusk als je je haar net voor de chemo kortknipt of afscheert. Het is
ook praktischer: je verliest geen lange plukken, maar korte haartjes. Je
haar afscheren doe je het best met een elektrische trimmer of tondeuse.
Pas op voor wondjes: als je zelf niet zo handig bent, vraag het dan aan
een vriend of vriendin of ga naar de kapper.
TIP

Wacht niet tot je haar begint uit te vallen om op zoek te gaan
naar geschikte hoofdbedekking. Kijk voor je chemo al uit naar
een pruik. Zo kan de gespecialiseerde kapper je oorspronkelijke
kapsel zien, en de kleur en stijl van de pruik eraan aanpassen. De
pruik moet wellicht ook besteld worden. Zo heb je ze in huis als
je ze nodig hebt.

Het woord pruik schrikt veel vrouwen af. Ze krijgen visioenen van
toen pruiken en haarstukjes nog heel zichtbaar waren. Intussen is de
techniek er zo op vooruitgegaan dat een pruik een goede, comfortabele
oplossing kan zijn, zonder dat iemand moet doorhebben dat het niet je
echte haar is. Er is eindeloos veel keuze tussen alle mogelijke snitten,
haarstijlen en kleuren.
FABEL

Een pruik, muts of sjaal remt je haargroei niet af. Het is dus
helemaal aan jou om te beslissen wanneer je je nieuwe haren
lang genoeg vindt om opnieuw zonder haarwerk of hoofddoek
rond te lopen.

Heel wat pruikenzaken hebben een aparte ruimte waar je discreet en
vrijblijvend pruiken kunt passen. Neem voldoende tijd voor een afspraak, en vraag iemand mee om te helpen kiezen. Een tweede mening
kan verhelderend zijn. De prijs hangt af van het type haar en het type
materiaal van het binnenwerk. Een pruik van natuurlijk haar is duurder
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dan een synthetische. De prijzen voor synthetische pruiken beginnen
van 180 euro en kunnen oplopen tot 900 euro. Pruiken van natuurlijk
haar vind je vanaf 700 euro. “Bij een kwalitatieve pruik worden de haren een voor een ingeknoopt. In een pruik van natuurlijk, onbewerkt
haar kruipt zo zes tot acht weken manueel werk. Dat verklaart de hogere prijs”, legt Katrien Van Allemeersch (InFix Hair) uit.
TIP

Wie haar verliest door chemo- of radiotherapie heeft in België
recht op een tussenkomst van het ziekenfonds bij de aankoop
van een pruik: 180 euro voor tijdelijke kaalhoofdigheid door
chemotherapie of bestraling. Het Geef om Haar Fonds van Think
Pink schenkt je daarbovenop 200 euro als je netto-inkomen
minder bedraagt dan 1.500 euro als alleenstaande of 2.000 euro
als gezin. Lees meer op think-pink.be/geefomhaar.

Vraag een factuur voor een haarprothese wanneer je een pruik koopt.
Alleen dan heb je recht op een vergoeding van het ziekenfonds. Er bestaan mooie prêt-à-porter-pruiken in verschillende kleuren en modellen
van synthetisch en natuurlijk haar. Je hoeft er dus geen op maat te laten
maken.
TIP

Ontdek pruikenhandelaars in je buurt op kanker.be/adressen of
via de gratis Kankerinfo-telefoonlijn op 0800 15 802.
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S J A A LTJ E S E N M U T S E N

Misschien is een pruik niets voor jou. Geen probleem, er bestaan genoeg
leuke hoeden, mutsen en sjaaltjes. Let op met zijde of polyester: gladde
materialen kunnen schuiven als je kaal bent. Je vermijdt dit door iets
eronder te dragen, bijvoorbeeld een haarband in de zomer en een zachte,
dunne muts in de winter. Een extra voordeel is het extra volume.
Let erop dat je hoofddeksel geen naden heeft: die kunnen je hoofdhuid
irriteren en pijn doen. Er bestaan ook zelfklevende haarlokken en pony’s
voor onder een sjaal om de illusie van een kapsel te wekken.
Je kunt een sjaal kiezen die bij je stijl en kleding past. Stem de kleur,
het motief en het type af op je eigen smaak, en gebruik het dus als
accessoire of stijlstatement bij je outfit. In pruikenwinkels vind je heel
wat sjaaltjes, maar ook in multiculturele buurten kun je leuke sjaaltjes
op de kop tikken voor een klein prijsje.
TIP

Op de website van Think Pink vind je leuke tips om hip en
modieus voor de dag komen, wanneer je door ziekte of om
andere redenen aan haarverlies lijdt. Een tof aanbod vind je
bijvoorbeeld bij Veritas.

H E A D PA I N T I N G

Naar analogie met bodypainting bestaat er ook zoiets als headpainting.
Met henna kun je een kaal hoofd prachtig versieren. Op Pinterest vind
je heel wat inspiratie. Misschien niet iets voor elke dag, maar het kan
leuk zijn voor een feestje onder vrienden of als extra versiering voor jezelf
als je in de spiegel kijkt. In het buitenland bestaan al gespecialiseerde
bedrijfjes, hier moet je misschien iets beter zoeken naar iemand die je
kan helpen.

WIMPERS EN WENKBRAUWEN

Net als je hoofdhaar kunnen je wimpers en wenkbrauwen uitvallen, ook
een erg zichtbaar teken van je ziekte. Je kunt je wenkbrauwen bijtekenen
met een wenkbrauwpoeder, oogschaduw of wenkbrauwpotlood,
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maar er zijn ook setjes met wenkbrauwsjablonen en poeder te koop.
Je kunt ook kiezen voor semipermanente make-uptechnieken zoals
microblading. In haarfijne sneetjes die de natuurlijke vorm van je
wenkbrauwhaartjes nabootsen, wordt pigment aangebracht. Dat geeft
een natuurlijker resultaat dan een volledig getatoeëerde wenkbrauw.
Een andere techniek is powderbrow, die je wenkbrauw volledig en
subtiel inschaduwt. Semipermanente make-up kun je aanbrengen vóór
je wenkbrauwhaartjes uitvallen. Als ze nadien teruggroeien, blijf de
make-up je natuurlijke wenkbrauw accentueren.
Groeien je wenkbrauwen niet meer terug, dan kun je ze laten tatoeëren
door een gespecialiseerde schoonheidsspecialiste. Wacht daarmee tot de
behandeling achter de rug is. Chemo maakt je huid gevoelig, dus je
riskeert infecties als je dat doet tijdens de chemotherapie.
Wimpers kun je niet zomaar bijtekenen. Valse wimpers zijn een optie,
maar die moet je iedere dag opnieuw aanbrengen en verwijderen. Als je
nog weinig wimpers hebt, gebruik je beter geen mascara meer, anders
valt dat nog meer op. Je kunt wel een lijntje aanbrengen op de rand
van het bovenste ooglid. Dat accentueert je oog en zorgt voor meer
expressie.
TIP
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Semipermanente make-up kan een oplossing zijn voor jou.

GEEF OM HAAR

Geef om Haar is een permanente actie van Think Pink die in 2008
begon vanuit de vaststelling dat 60 procent van de vrouwen hun haar
verliezen het meest vreselijke aspect van hun ziekte vinden. Ongeveer
8 procent van de vrouwen met kanker overweegt daarom zelfs om
chemotherapie te weigeren, ook al komt hun leven hierdoor misschien
in gevaar.
Via het Geef om Haar Fonds wil Think Pink lotgenoten die hun haar
verliezen door een borstkankerbehandeling emotioneel en financieel
bijstaan. Sympathisanten schenken minstens 30 cm van hun haar of
dragen financieel bij tot het fonds. Hierdoor kunnen vrouwen die het
financieel moeilijk hebben toch een pruik kopen. Think Pink schenkt je
rechtstreeks € 200 als je netto-inkomen minder dan € 1.500 bedraagt
voor een alleenstaande of € 2.000 voor een gezin. De aanvraag verloopt
via de sociale dienst van het ziekenhuis. Think Pink stort het bedrag
binnen de vijf werkdagen rechtstreeks op jouw rekening. Zo heb je dat
bedrag al op zak als je de pruik moet betalen.
Wil jij het Geef om Haar Fonds steunen? Verpak je afgeknipte staart
in een hersluitbaar plastic zakje en verstuur hem naar Think Pink. Je
kunt ook een gratis Geef om Haar-enveloppe bestellen via think-pink.
be/geefomhaar. Je vindt er ook de werkwijze voor jezelf of je kapper. Je
kunt ook terecht bij een van de Geef om Haar-kappers, die je haar gratis
knippen. Alle adressen vind je op de website van Geef om Haar.
Geregeld komt een donateur in het nieuws, zoals de amper 9-jarige Lena
Adams uit Deinze. Zij schonk haar paardenstaart aan Think-Pink. Lena
was zelf 4,5 jaar toen ze lymfeklierkanker kreeg. “Kaal worden vond ik
misschien wel het ergste”, zegt ze in een krant. “Soms lag ik daardoor ‘s
nachts te wenen. Toen ik terug naar school mocht en ik nog altijd heel
weinig haar had, zei iedereen dat ik een jongen was.” Ze zag een mama
in haar straat in Deinze haar staart afknippen voor Think Pink en wist
al snel dat ze dat ook wilde doen. “Ik ben supervrolijk, want het geeft
een fijn gevoel om mensen te helpen die hetzelfde meemaken.”
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OP WEG NAAR EEN NIEUW
LICHAAMSBEELD

Kanker krijgen is zwaar. Extra zwaar wordt het als je uiterlijk, je lichaam
en je zelfbeeld lijden onder de behandelingen. Denken aan je uiterlijk
lijkt misschien onbelangrijk tijdens een borstkankerbehandeling, maar
dat is het niet. Tijdens chemo of bestralingen voel je je doorgaans slecht
en moe. Jezelf optutten is dan misschien wel het laatste van je zorgen,
maar toch is het een aanrader. Wie er goed uitziet, voelt zich vaak ook
beter.
Dat je uiterlijk nu verandert, is een idee waaraan je stap voor stap
moet wennen. Jezelf verzorgen kan helpen om op een andere manier te
kijken naar je nieuwe ik. Zo werk je geleidelijk aan een nieuw zelfbeeld.
Hoelang dat duurt en hoe zwaar je dat valt, hangt af van persoon tot
persoon. Maar duw dat aanvaardingsproces niet weg en verberg het
niet. Durf je angst, twijfel en ongerustheid uiten.
Verzorg jezelf goed. Dit deel van je ziekteproces kun je zelf in de
hand houden. Het kan je het gevoel geven dat je opnieuw vat krijgt op
je leven en je zult je makkelijker onder de mensen begeven. Make-up en
gelaatsverzorging kunnen je zelfbeeld sterk verbeteren.
Belangrijk is wel dat je enkele voorzorgen in acht neemt. Je huid
is niet meer dezelfde als voor de behandeling. In ziekenhuizen vind
je daarom soms verwensessies en workshops met verzorgings- en
schoonheidstips. Vraag er zeker naar. We geven hieronder alvast wat
tips die je zelf kunt toepassen.

HAARVERZORGING

Voor de behandeling verander je het best niets aan je gewoontes. Als je
je haar verft en je wilt het nog niet knippen, laat het dan verven voor
het begin van de behandeling of je riskeert dat het nog brozer wordt.
Als je te horen kreeg dat je haar zal uitvallen, kun je overwegen om
het heel kort te knippen. Zo kunnen jij en je omgeving wennen aan
een nieuw, kort kapsel en wordt de overgang minder abrupt. Je kunt je
hoofd ook op voorhand al kaalscheren en meteen een pruik dragen. Zo
valt haaruitval in plukken minder op, of vermijd je die zelfs.
Doe je dat niet, verzorg je haar dan tijdens de behandeling met zachte
hand. Door de chemo wordt het erg broos. Was je haar met lauw water
en weinig shampoo, de mildste die je kunt vinden. Kijk op het flesje
shampoo naar de pH-waarde en zoek een neutrale is, tussen 5 en 7.
Spoel de shampoo voorzichtig uit je haar en druk er dan met je handen
op om het water te verwijderen. Wrijf niet te hard. Tijdens de chemo stel
je je hoofd het best niet bloot aan de zon om brandwonden te vermijden.
TIP

Je hoofdhuid kan jeuken of geïrriteerd zijn door de behandelingen.
Dat kun je verhelpen met bepaalde producten voor je hoofdhuid
van bij de apotheker of de pruikenhandel.

Ook nadat je haar is uitgevallen, is je hoofdhuid extra gevoelig en droog.
Was ook je hoofd met lauw water en masseer de huid zachtjes. Dat bevordert de bloedcirculatie, en dat is dan weer goed voor de haarwortels.
Droog je hoofd met een zachte handdoek en breng een hydraterende
balsem of crème aan.
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GEZICHTSVERZORGING

De ziekte en de behandelingen hebben een weerslag op je huid. Die kan
droog worden, de kleur kan veranderen, je teint kan doffer, bleker, gelig
of grauw worden. Je kunt ook wallen, vlekken of puistjes krijgen. Maar
er zijn oplossingen om die te verzachten of te maskeren.
Tijdens en na je behandeling kun je je blijven opmaken. Bereid je huid
wel voor. Hydrateer haar goed en reinig haar elke ochtend en avond. Zo
verwijder je make-up, onzuiverheden en schilfers. Neem ‘s avonds de tijd
om je grondig af te schminken. Zo loop je het minst risico op irritaties.
Werk af met een zachte gelaatstonic, zonder alcohol of parfum, want
alcohol heeft een uitdrogend effect.

WEES VOORZICHTIG MET AFSCHMINKEN

Chemo- en radiotherapie verhogen het risico op infecties of kleine
bloeduitstortingen. Daarom moet je je ogen heel voorzichtig (af)
schminken.

H Y D R AT E R E N I S O N M I S B A A R

Goed hydrateren voorkomt dat je huid uitdroogt. Gebruik een crème
geschikt voor jouw huidtype, bij voorkeur producten voor een gevoelige
huid. Voor je ogen kies je het best een aangepaste hydraterende
crème, die je voorzichtig aanbrengt rond elk oog. Gebruik hiervoor je
ringvinger: daarmee druk je het lichtst.

ROODHEID

Radiotherapie kan soms brandwonden veroorzaken. Een arts kan je
producten aanraden die dat kunnen voorkomen of die je huid verzorgen
als het toch gebeurt. Gebruik alleen crèmes die je arts of oncoloog
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adviseert. Rode vlekken op je gezicht tijdens de behandeling (erytheem
of couperose) kun je verbergen met een correctiestick op basis van groen
pigment, afgewerkt met een beetje fond de teint.

U ITZO N D ER LIJ K E G E ZIC HTS B EHARI N G

Bij bepaalde behandelingen moet je corticosteroïden innemen, wat
kan leiden tot bovenmatige gezichtsbeharing. Je kunt dat goed
verbergen, bijvoorbeeld door de haartjes plat te strijken met een
wenkbrauwborsteltje en te camoufleren met wat fond de teint. Geen
poeder, want dan worden de haartjes zichtbaarder.
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H UIDVE RZORGING

DROOGHEID

Voor de hygiëne is het belangrijk dat je je huid elke dag reinigt. Douch
of baad niet te lang: zo vermijd je een droge huid. Badschuim is leuk,
maar werkt sterk uitdrogend. Ook zeep droogt uit. Je kunt beter olie in
je badwater doen of zeep op basis van olie gebruiken. Scrubben laat je
beter achterwege. Breng wel geregeld een vochtinbrengende crème aan.
Er bestaan ook verdelers voor in de douche die hyperactiviteit van je
huid helpen verzachten.

OVERGEVOELIGHEID

Bepaalde soorten chemotherapie maken je huid overgevoelig voor
zonlicht. Gebruik consequent aangepaste zonneproducten, het liefst
met de hoogste beschermingsfactor. Nog beter is je huid beschermen
met lange mouwen, lange broeken en hoofdbedekking.
Neem in geen geval een zonnebad tijdens een chemokuur of
radiotherapie. Is je huid overgevoelig geworden, vermijd dan extreme
warmte en extreme koude. Leg dus geen warmwaterkruik in bed als je
koude voeten hebt. Je huid wordt soms zo gevoelig dat zelfs een lauwe
kruik al een gevoel van verbranding kan geven.
Je huid kan ook overgevoelig reageren op kleding die gewassen is met
een bepaald product. Gebruik een zacht en neutraal wasmiddel en laat
wasverzachter achterwege. Heb je jeuk, probeer dan zo weinig mogelijk
te krabben. De gevoelige plek ontbloten kan al helpen, want contact met
de lucht doet jeuk vaak verminderen. Anders vind je bij de apotheker
wel producten die de huid kalmeren. Raadpleeg een arts als de jeuk
blijft duren.
Gebruik geen pleisters op je bestraalde huid en draag soepele kleren
die niet spannen. Katoen en zijde zijn te verkiezen boven wol en
synthetische stoffen.
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HANDE N E N VOETE N

Chemotherapie kan de huid van je handen en voeten uitdrogen. Bloedingen
en infecties krijgen ook meer kans. Verschijnen kleine wondjes, raadpleeg
dan je arts. Zeker je handpalmen en voetzolen verdienen bijzondere
aandacht. Zij zijn heel gevoelig voor uitdroging, zeker bij bepaalde
medicijnen. Dat kan leiden tot het hand- en voetsyndroom: signalen
variëren van roodheid en erg gevoelig aanvoelen tot vervellen.
Een vochtinbrengende crème is geen overbodige luxe. Breng die zo vaak als
nodig aan. Vermijd hete douches en baden, strakke handschoenen, kousen,
schoenen, of juwelen. Let op voor intense wrijvingen die verwondingen
kunnen veroorzaken aan de handen en voeten, zoals lang stappen of joggen.
Draag huishoudhandschoenen als je schoonmaakt of de afwas doet.
Nagels kunnen van kleur veranderen omdat bepaalde medicijnen een
verhoogde pigmentatie tot gevolg hebben. Ze kunnen ook erg broos en
breekbaar worden of zelfs uitvallen. In bepaalde ziekenhuizen kun je
ijshandschoenen aandoen tijdens de chemotherapie om dat te vermijden.
Een chemokuur veroorzaakt vaak een daling van het aantal witte
bloedcellen en bloedplaatjes. Wees dus voorzichtig bij het verzorgen van
je nagels, om elk risico op infectie of bloeding te vermijden.
“Bij broze nagels kun je een nagelverstevigingskuur volgen met
nagelverharder”, legt Katleen Vanderbeken van het Institute for
Professional Care (IFPC) uit. “Let op, want de juiste procedure volgen is
heel belangrijk. Sla je een stap over, dan kan de kuur net het omgekeerde
effect hebben. Doe je het goed, dan krijg je een mooi en stevig resultaat.”
“Op dag 1 breng je een eerste laag nagelverharder aan. Op dag 2 volgt de
tweede laag. Op dag 3 verwijder je de 2 lagen met acetonvrije remover, en
breng je een nieuwe eerste laag aan. Breng op dag 4 opnieuw een tweede laag.
Op dag 5 verwijder je die opnieuw en breng je alweer een nieuwe eerste laag
aan. Dit herhaal je gedurende maximaal 2 weken. Daarna volgt een week
rust, waarin je niks op je nagels doet. Daarna kan eventueel een tweede kuur.”
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TIP

Teennagels mag je nooit te kort knippen. Ze laten zich makkelijker
inkorten na een voetbad van een tiental minuten. Gebruik geen
schaar, maar een aangepaste tang. Vijl de hoekjes af.

T I P S V O O R N A G E LV E R Z O R G I N G

»»

Dompel je handen eerst een tweetal minuten onder in lauw water en droog ze daarna af met een zachte
handdoek.

»»
»»
»»

Gebruik wegwerpvijltjes van karton. Metalen vijltjes zijn te ruw.
Masseer je nagels voorzichtig met nagel- of babyolie.
Spoel de olie af, droog je handen en breng licht masserend een handcrème aan om de huid zacht en
soepel te houden.

»»
»»

Je nagelriemen verzorgen is heel delicaat. Knip ze nooit af om wondjes te vermijden.
Heb je een verminderd aantal bloedplaatjes en witte bloedcellen, duw de nagelriem dan niet terug. Is
het aantal bloedplaatjes en witte bloedcellen normaal, dan mag je de nagelriemen wel terugduwen, maar
alleen met een wattenstaafje. Beschadig de huid in elk geval niet.

»»

Gebruik liever geen nagellak op basis van alcohol of aceton. De solventen beschadigen de nagels, die al
kunnen lijden onder de behandeling.
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PA S J E K L E D I N G A A N

Het is niet ongebruikelijk dat je silhouet wijzigt in de loop van de ziekte.
De ene vrouw verliest wat gewicht, de andere komt wat bij. Kies daarom
kleren en stoffen waarin je je comfortabel voelt, die je mindere kantjes
camoufleren en je sterke punten zo veel mogelijk benadrukken.

ENKELE TIPS

»»
»»

Horizontale strepen verbreden, terwijl verticale strepen je slanker en langer doen lijken.
Sportkleding heeft vaak het voordeel dat de stoffen comfortabel zijn, de modellen ruim zitten en de
taille rekbaar is.

»»
»»
»»
»»

Ruime broeken zijn vooral comfortabel aan je buik en bovenbenen.
Wol, zijde en licht katoen zitten het prettigst en geven het beste effect.
Een halsdoek helpt een vermagerde hals of veranderde huid met stijl verbergen.
Soepele stoffen vallen elegant en zijn zeker aan te bevelen als je bijvoorbeeld een katheter wilt verbergen.
Dat kan ook met een halsdoek of een gedrapeerde lap stof.

»»

Wijde mouwen zijn een goede manier om de aandacht van je borst af te leiden. Zo kun je ook lymfoedeem
camoufleren. Ook als je armen vermagerd zijn, valt dat zo minder op.

Ook kleur is belangrijk in je leven, letterlijk en figuurlijk. De juiste
kleuren laten je stralen en geven zelfvertrouwen. Elke mens heeft een
aangeboren kleurenpalet dat haar of hem staat, afhankelijk van de kleur
van je ogen, haar en huid. De juiste kleuren ondersteunen je natuurlijke huidskleur en doen je ogen stralen, laten een blos op je wangen
verschijnen en laten oneffenheden vervagen. Bepaal tot welke type je
behoort: lente, zomer, herfst of winter. Ben je een zomer- of wintertype,
dan komt je teint beter tot uiting door koude en blauwige kleuren. Een
lentetype staat dan weer met eerder warme kleuren.
TIP

Veel ziekenhuizen geven workshops kleur- en stijladvies aan hun
lotgenoten. Je vindt in de Gouden Gids ook een rubriek Kleur- en
Stijladvies. De Kankerlijn kan je helpen bij de zoektocht naar een
gepaste consulente.
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A L L E E N S TA A N D E M A M A VA N T W E E K I N D J E S
DIAGNOSE BORSTK ANKER: MA ART 2013
DE ONTDEKKING

Ik smeerde me in met bodylotion nadat

een operatie geen zin.” Toen raakte ik

ik uit de douche was gestapt, toen ik

pas echt in paniek.

een knobbeltje voelde op de uitloper van
mijn rechterborst. Bijna op mijn ribben.

Geen zin meer? Wachten op de uitslag

De huisarts stelde me een dag later

van de extra tests was zenuwslopend.

gerust. Het zou wel een cyste zijn, want

Maar uiteindelijk bleken elders geen

je kon het bolletje perfect bewegen.

uitzaaiingen te zijn. Ik was zodanig

“Maar ga voor de zekerheid toch maar

opgelucht dat ze in één keer al die

naar de radioloog.” Ik ging met het idee

vieze kanker uit mij konden weghalen dat

dat het snel voorbij zou zijn. Maar hij

ik er amper bij stilstond dat ze mijn

stuurde me door voor een mammografie.

borst zouden amputeren. Een deel van

‘s Avonds vertelde de huisarts me dat ik

mij.

inderdaad een kwaadaardige tumor had.
Een klap in mijn gezicht. Mijn eerste
gedachte ging naar mijn kinderen: zou ik

REALITEIT AFHOUDEN

nu doodgaan? Dan hadden zij geen mama
Tussen de operatie en het begin van

meer.

de chemotherapie probeerde ik een zo
Een paar dagen later werd de diagnose

normaal mogelijk leven te leiden. Mensen

bevestigd met een punctie. Toen bleek

vonden dat raar, maar voor mij was

ook dat de kanker verspreid was over

het een soort overlevingsmechanisme.

mijn hele borst en dat enkele klieren

Een manier om aan de werkelijkheid

waren aangetast. De dokter was eerlijk:

te ontsnappen. Ik ging op stap met

“We gaan je borst moeten wegnemen, maar

vrienden, op café. Ik wilde nog zo veel

we moeten eerst nagaan of er nergens

mogelijk genieten. Ik kon toch moeilijk

anders uitzaaiingen zijn. Anders heeft
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in mijn zetel zitten wachten op slecht

Nee, dank je. Ik wilde me gewoon

nieuws?

concentreren op waar ik door moest.

Iedere keer dat ik naar de dokter

Buiten het ziekenhuis ging dat, tijdens

moest, ging er iemand mee. Vrienden,

de behandelingen was het moeilijker.

vriendinnen. Ze stelden dat zelf voor.

Toen ik de Herceptine kreeg, zat ik

Gelukkig, want ik vroeg dat niet graag.

met drie andere dames op een kamer

Ik wilde hen niet tot last zijn. Ik was

die de hele tijd babbelden. De ene was

elke keer zo in de war in het ziekenhuis

er al voor de derde keer, de andere

dat ik niet onthield wat gezegd werd.

was ook net hervallen, maar deze keer

Gelukkig waren zij er dan om dingen

zou ze haar haar niet verliezen. Mijn

voor me op te schrijven of te onthouden.

ademhaling werd oppervlakkiger, ik zag

De dokter wilde me alle uitleg geven

wazig. Ik moest naar buiten omdat ik dat

over de chemo- en radiotherapie die zou

op dat moment niet wilde horen. Ze keken

volgen, maar ik had dat niet graag. Ik

maar raar naar me.

wilde niet van naaldje tot draadje weten
wat me te wachten stond. Ik moest het
stap voor stap doen, want de berg waar

DE CHEMO

ik over moest, leek me anders niet te
Ik was enorm bang voor wat chemo met

overwinnen.

mij zou doen. Hoe ziek zou ik zijn?
Ik sloot me af voor de kanker. Ik

Ik was alleen, dus wie zou er voor me

heb dat ook als ik naar het journaal

zorgen als het niet ging? Die eerste

luister. Ik kan heel ongerust worden

keer heb ik uiteindelijk aan een

door wat ik hoor, dus neem ik wat

vriendin gevraagd of ze een paar dagen

mentale afstand zodat het niet te

wilde komen logeren. Dat was onwennig

hard binnenkomt. Ik ben normaal een

in het begin. Ze maakte mijn eten klaar

controlefreak, maar op dat moment

en legde een dekentje over mij. Terwijl

niet. Ik móést mijn lot uit handen

ik voor haar wilde zorgen omdat ze te

geven en heb dat volledig gedaan. Ik

gast was in mijn huis. Dat leidde soms

heb niks opgezocht op internet, zocht

tot grappige situaties. Ik was voor haar

geen lotgenotencontact. Hoe minder ik

koffie aan het maken, terwijl zij mijn

erover wist, hoe beter. Mensen hebben de

ontbijt klaarzette. Maar het deed deugd

neiging horrorverhalen met je te delen.

dat ze er was. We konden praten, maar

Dat wilde ik niet horen. Over mensen van

ook samen stil zijn.

wie de hersenen gefrituurd waren door de
chemo of iemand die drie keer herviel.

Ik was tijdens de chemo vooral
ongelooflijk moe. Je kunt niet uitleggen
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hoe dat voelt. Echt uitgeput. Ik had

Hier in de buurt is een cafeetje waar ik

geen zin in lezen of naar tv kijken,

altijd wel een bekende tegenkom. Ik ben

zelfs bezoek heb ik verschillende

daar naartoe blijven gaan tijdens mijn

keren de deur moeten wijzen. Ik vond

ziekte. Een pruik had ik niet. Ik vond

dat vreselijk, want ik ben niet iemand

dat te duur, maar wilde me ook gewoon

die een hele dag kan zitten of in de

anders mooi maken. Ik had een heleboel

zetel liggen. Ik moet bezig zijn. Ik

haarbanden en sjaals die ik kunstig

wilde niet slapen, niet rusten, maar ik

rond mijn hoofd drapeerde. Ik trok

moest vaak toegeven aan mijn lichaam.

fleurige jurkjes aan, maakte me mooi

Mijn agenda was blanco, maar ik had de

op. Ik bleef bezig met mijn uiterlijk

moed niet hem in te vullen omdat ik

en kreeg daar vaak complimentjes

nooit wist wanneer die moeheid me zou

over, wat deugd deed. Ik wilde mooi en

overvallen.

aantrekkelijk blijven, meer nog dan
ervoor. Ik was gevoeliger en had meer

Op Moederdag waren de kinderen bij

nood aan affectie en aandacht. Aan

hun papa, maar ze zouden toch even

bevestiging. Ik leefde mijn leven zo

langskomen omdat het ‘mijn dag’ was.

veel mogelijk als ervoor. Dat voelde

Maar ik kon me niet langer dan een

goed, als een soort overwinning op

kwartier op hen concentreren. Ze hebben

mijn ziekte. Op alle vlakken. Ik ging

hier hun gedicht afgeraffeld en hun

kamperen met de kinderen, naar de

cadeautje gegeven, maar daarna moesten

Ardennen met vriendinnen. Voor zover ik

ze weg. Het was te lastig voor me om

kon, deed ik zo veel mogelijk met alles

aandacht op te brengen. Toen ze weg

mee. Ik had soms nood aan mensen die me

waren, kon ik alleen huilen omdat ik me

troostten, maar ik vond het leuker om

zo schuldig voelde.

niet betutteld te worden.

De meeste dagen gingen dus voorbij

Ik had het ook nodig te weten dat een

zonder invulling. Toch haatte ik het om

man verleiden nog altijd binnen mijn

niets te kunnen doen, en de weken dat ik

mogelijkheden lag. Dus toen ik met de

me beter voelde, probeerde ik dat op te

chemo begon, ben ik beginnen daten via

vangen. De derde week na mijn chemo had

datingsites. Ik verklaar mezelf nog

ik altijd wat meer energie, dan deed ik

altijd gek als ik het vertel. Wie doet

van alles. En ging ik natuurlijk af en

dat nu als ze ziek is? Maar ik heb zo

toe over mijn grens.

fantastische momenten beleefd. Het deed
deugd om te voelen dat de kanker geen
rol speelde. Dat ik nog aantrekkelijk

LIEFDE

was.
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Ik heb daar achteraf met de

borst en zonder haar, heb ik beseft

oncopsycholoog over gepraat. Zij zei

dat ik eigenlijk wel mooi ben. Raar

dat het helemaal niet zo gek was dat

eigenlijk.

ik op zoek ging naar liefde en warmte.
Er waren momenten van verliefdheid,

De behandeling is zwaar en neemt

kriebels. Soms beantwoord, soms niet.

een groot deel van je vrouwelijkheid

Ik hoopte soms op meer, maar ik wist

weg. Je borst, je haar, je gezicht

eigenlijk wel dat het voor die mannen

dat opzwelt door de cortisone. Ik had

moeilijk was om iets op te bouwen met

uitslag en geen wenkbrauwen meer. Dat

mij. Maar het heeft wel ervoor gezorgd

verandert je gezicht echt. Die foto’s

dat ik mezelf kon aanvaarden: het besef

zijn confronterend, maar dat is goed.

dat ik zonder borst en zonder haar nog

Veel vrouwen maken hetzelfde mee en

best aantrekkelijk kon zijn. Het was ook

ik wilde hen een hart onder de riem

de ‘primeur’ van mijn nieuwe lichaam.

steken. Het hele ziekteproces is al

Het hielp me een stuk vrouw te blijven:

lastig genoeg, zonder dat je dat ook nog

liefde voelen en liefde blijven geven.

een keer moet gaan ‘wegsteken’ omdat
je je zou schamen. Ik heb de foto’s dan
ook in een boek gegoten, You are the

YO U AR E TH E Q U E E N

Queen. Omdat mijn dochter soms zei dat
ik als een koningin was door alle kleine

De eerste foto is per ongeluk genomen,

attenties van iedereen. Al blijf ik me

in een park hier in de buurt. Ik wist

wel afvragen of het de goede beslissing

net dat ik kanker had en mijn vriendin

was. Het geeft me soms een oncomfortabel

Claire was hier. De ene kant van mijn

gevoel dat al die onbekenden die foto’s

lijf zat in de zon, de andere kant —

kunnen zien. Maar mijn hoop is dat het

de kant van mijn zieke borst — in de

andere vrouwen die hetzelfde meemaken

schaduw. Wat een symbolisch beeld, dacht

een boost geeft.

ik toen ik het zag. Claire en ik hebben
dan besloten om foto’s te blijven maken

In het begin leek een reconstructie me

en mijn hele ziekteproces in foto’s te

een evidentie, omdat ik zo jong ben. Ik

gieten. Het werd een soort ritueel. Een

dacht vooral dat het nodig zou zijn om

uitlaatklep. We zetten een muziekje op

ooit nog een man te vinden. Tot ik een

en hielden een fotosessie. Ik worstelde

keer naar een infoavond ging. Ja, het

met het feit of ik nog wel goed in de

resultaat kan mooi zijn, maar het loopt

markt zou liggen. Ik vond een deel

soms ook volledig verkeerd. Ontstekingen

bevestiging in de foto’s. Op de foto’s

en gezwellen, en dan moeten ze ook nog

zag ik dat ik, hoe imperfect ook, wel

eens elders in je lijf snijden om vet

mooi bleef. Op mijn slechtst, met één

te halen, terwijl ik niet zoveel extra
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heb … Nee, voorlopig voel ik me goed in

nog te klein, maar gelukkig bestaan er

mijn vel en is het niet nodig.

boekjes om je daarbij te helpen. Ik heb
hen verteld dat er iets stouts in mama’s

Ik heb de knop vrij snel omgedraaid.

lichaam zat dat weg moest en dat ik daar

Ik bleef intiem contact hebben tijdens

medicijnen voor moest krijgen. Die zouden

mijn ziekte, ik ging snel weer naar de

me helemaal beter maken, maar er wel

openbare sauna. Soms voelt dat onwennig,

eerst voor zorgen dat ik soms ziek en moe

maar er hangen toch nog meer dingen

was, en dat mijn haren zouden uitvallen.

aan mijn lijf die belangrijk zijn,
en niet alleen die borst? Al zijn er

Mijn dochter reageerde daar enorm

momenten tijdens het vrijen dat ik mij

heftig op. Ze kreeg een paniekaanval:

schaam en mijn topje aanhou. Het blijft

“Ik wil dat niet zien, ik wil niet

iets delicaats. Mijn huidige vriend

bij je wonen als je geen haar hebt.

heeft me leren kennen zonder borst.

Ik kom pas terug als je weer haar

Een reconstructie is voor hem ook niet

hebt.” Mijn zoon had geen probleem met

nodig. “Dat de dokters nu maar van jou

mijn kale hoofd. Die kwam gewoon de

blijven”, zegt hij. En ik ben het met

badkamer binnen en begon te lachen.

hem eens. We hebben elkaar leren kennen

“Mama, je ziet eruit als een grote

op het eind van mijn behandeling. Via

baby.” Maar mijn dochtertje niet. Die

internet, ja. (lacht) Net op het moment

weigerde te kijken. Ze dacht dat je

dat ik mijn datingprofiel wilde sluiten

een schedel vol zichtbare aders zou

toch nog één mailtje lezen. Je kent dat.

zien, iets monsterachtigs. Ze liet me

Het bleek de juiste te zijn. We hebben

beloven altijd iets op mijn hoofd te

het heel rustig aan gedaan in het begin.

hebben, zodat ze me nooit zonder haar

Mailen, veel bellen. Voor hem was dat

zou zien. Wat meer naar het einde van

ook moeilijk, een toekomst uitbouwen met

mijn behandeling toe zaten we een keer

iemand die ziek was. Wat als ik herviel?

naast elkaar, te tekenen op haar bord.

Dat maakte hem bang. Maar toen zei hij:

Ik deed mijn muts af en langzaam keek

“Ik kan ook ziek worden en dan zou ik

ze naar mijn kale hoofd. Ze gaf er

het ook leuk vinden dat jij er voor mij

zelfs een kus op. Voor mij was dat een

zou zijn.”

ongelooflijk intens moment.
Mijn kinderen hebben me erdoor

DE MONSTER ACHTIGE SCHEDEL

gehaald. Als ik het even moeilijk had,
keek ik naar hun foto en dacht ik:

Mijn zoon was vier, mijn dochter negen

godverdomme, mama gaat zich niet laten

toen ik mijn diagnose kreeg. Ik kon ze

doen. Mijn ex en ik hadden een week-

niet alles uitleggen, daarvoor waren ze

weekverblijfsregeling, maar we hebben
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die tijdelijk aangepast. De kinderen

OVER ANGST

bleven twee weken bij hem, een week bij
mij. De week dat ik er het best aan toe

Ik zou die hele periode wel willen

was, de laatste week voor een nieuwe

afsluiten, maar ik voel dat ik er nog

chemokuur. Dan kon ik dingen doen met

niet klaar voor ben. Het is ook nog maar

hen. Maar soms moest ik gewoon rusten.

twee jaar geleden. Ben ik genezen? Dat

Of ik liet hen een nachtje bij iemand

durf ik nog niet te zeggen. Ik heb er

slapen. Ik probeerde zo gewoon mogelijk

ook nood aan om er nog over te praten,

te doen voor hen, maar ze mochten wel

ben er heel open over. Een deel van de

weten dat mama geen superwoman is. Ik

verwerking, zeker? Volgens de psychologe

stak mijn tranen niet weg.

is dat goed. Veel ex-kankerpatiënten
hebben daar te weinig aandacht voor en

Mijn zoon was nog klein, hij stelde zich

krijgen jaren later nog een grote klap.

niet zo veel vragen. Mijn dochter was

Ik kan mijn emoties vrij snel verwerken

oud genoeg om van alles te begrijpen,

op die manier, maar één ding blijft wel

maar te jong om alles te verstaan. Ze

bij me: de angst.

beleefde alles op haar eigen manier. Op
school had ze een schriftje waarin ze

Tijdens de chemo voelde ik me veilig,

mocht schrijven of tekenen als ze het

omdat ik toen continu werd opgevolgd.

moeilijk had, en dat deed ze veel. Op een

Maar dan laten de dokters je los. Ik ben

dag kreeg een klasgenoot een koek omdat

nu op het punt dat ik twee keer per jaar

ze haar schouder pijn had gedaan. “En ik

op controle moet. Naar mijn gevoel is dat

dan? Ik heb ook pijn want mijn mama heeft

veel te weinig. Initieel ben ik altijd

kanker, en dat is veel erger.” Toen dacht

gerustgesteld, maar na een tijdje wordt

ik: allez, dat mag je niet zeggen. Maar

het weer wat zwarter in mijn hoofd. Zou

wellicht voelde dat voor haar wel zo.

alles nog goed zijn? Zou ik niet beter
mijn bloed laten trekken? Ik weet wel

Soms vraag ik me af wat er door hun

dat ik mijn lichaam weer moet leren te

hoofd ging. Ik denk dat veel dingen pas

vertrouwen, maar het heeft me al een

later zullen doordringen. Soms voel ik

keer bedrogen. In februari was ik op

me schuldig tegenover hen. Ik was geen

controle bij de gynaecoloog en toen was

mama zoals ik moest zijn, vond ik. Ik

er nog niets te voelen. Een maand later

liet hen in de steek. Maar als ze ooit

had ik een gezwel van een centimeter.

vragen hebben, kunnen ze het boek lezen.
Hoe ik me voelde toen, ook tegenover

Ik blijf dus bang dat het nog een keer

hen. Hoe ik dat heel lastig vond, maar

zal gebeuren. Ik ben van nature een

me even op mezelf moest concentreren om

piekeraar, dus dat helpt niet echt.

weer beter te worden.

Niemand kan dat wegnemen. Mijn vrienden
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niet, mijn lief niet, mijn huisarts niet.
Maar ook mensen die geen kanker gehad
hebben, kunnen borstkanker krijgen. Dat
weet ik. En zij worden geen twee keer
per jaar opgevolgd. Zo probeer ik mezelf
gerust te stellen.
Ik probeer ook beter om te gaan met
stress en angst. Ik was daar niet altijd
goed in, en ik heb altijd het gevoel
gehad dat dat heeft meegespeeld toen ik
ziek werd. Ik had net een nieuwe, heel
stressvolle job en ben daar volledig
over mijn grenzen heen gegaan. Dus
probeer ik nu wat meer te sporten. Ik ga
lopen, ik doe aan yoga. Ze zeggen dat
sport een beschermend effect kan hebben
en zo probeer ik beter en bewuster om te
gaan met mijn stress. Mijn litteken is
daarin mijn barometer. Soms voel ik wat

© Cyve

druk of een steek. Dan weet ik dat ik me
te veel heb opgejaagd of te druk bezig
ben geweest.
Ik ben nu bijna twee jaar thuis, in mijn

tot ’s avonds laat? Ik ben sneller moe

eigen cocon. Dat heeft me deugd gedaan,

dan vroeger, ik weet niet of ik dat nog

maar ik wil opnieuw de arbeidsmarkt op.

wel kan. En wil. Vroeger was ik een

Ik mis het vaste ritme, het contact. En

controlefreak. Ik mócht niet zonder geld

ik wil weer ergens voor gaan, voldoening

vallen, ik móést direct werk hebben.

krijgen uit mijn job. Al ben ik ook

Nu stempel ik en weet ik niet wat de

bezorgd. Zal ik het wel aankunnen?

toekomst brengt. Maar het is oké zo. Ik

Wat als de stress weer te veel wordt?

wil iets vinden wat me écht ligt.

Het is afschrikwekkend om terug in de
mallemolen stappen. Ik weet ook niet
goed wat ik wil. Ik was kleuterjuf,
maar kan ik dat nog wel aan? Elke dag
een groep van 25 kleuters rond me? En
dan ook nog eens zitten voorbereiden
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Leven met
en na
borstkanker

— 131 —

WORDT MIJN LICHA AM WEER HET OUDE?
OP CONTROLE
WA N N E E R B E N I K G E N E Z E N ?
L AT E R E G E VO L G E N VA N B O R S T K A N K E R

— 141 —

KAN IK NOG KINDEREN KRIJGEN?
DIT GEBEURT IN JE LIJF
DIT KAN PREVENTIEF GEBEUREN
MAMA WORDEN TERWIJL JE BORSTK ANKER HEBT

— 148 —

KLAAR OM WEER AAN HET WERK TE GAAN
S TA P V O O R S TA P T E R U G N A A R D E W E R K V L O E R
WIE IS WIE?
VI J F TI P S VO O R W E R KG E V E R S E N CO LLE GA’ S
WAT A L S H E T N I E T L O O P T Z OA L S V E R WAC H T ?
KANKER EN SOLLICITEREN
J E B E N T Z E L F S TA N D I G E ?

— 164 —

BEWEGEN OM BETER TE WORDEN
BEWEGEN TIJDENS JE BEHANDELING
SPORTEN EN BEWEGEN NA BORSTKANKER
B I K E , R U N & WA L K FO R TH I N K P I N K
J E VOE DI N G A AN PASS E N K AN J E OVE R LE VI N GS K AN S E N VE R H OG E N

WORDT MIJN LICHA AM
WEER HET OUDE?

OP CONTROLE

Na je behandeling blijf je nog geruime tijd onder controle. Hoe die
opvolging eruitziet, hangt af van jouw situatie en de borstkliniek.
Follow-ups vormen een belangrijk onderdeel van de nazorg voor jou
als patiënt en als mens. De controles ondersteunen je bij de verwerking
van je ziekte, maar je krijgt ook hulp om klachten door bijwerkingen te
voorkomen of verlichten.
De controle bestaat over het algemeen uit een vraaggesprek waarin
jij vertelt over je klachten, een lichamelijk onderzoek en jaarlijks een
mammografie en/of echo van de borst(en). Als het nodig is, wordt
ook bloed afgenomen of worden andere radiologische onderzoeken
aangevraagd. De controles willen vooral uitsluiten dat de ziekte
plaatselijk terugkeert of dat er eventueel een nieuwe tumor is in de
(andere) borst. Omdat het risico op plaatselijke terugkeer de eerste vijf
jaar het grootst is, word je in die periode meer gecontroleerd. Tijdens
deze periode ervaar je ook de meeste gevolgen van de behandeling.
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TIP

Je artsen willen graag weten hoe het echt met je gaat. Houd
je klachten daarom goed bij, bijvoorbeeld in een boekje. Deze
informatie helpt bijwerkingen op te volgen.

Controleperiodes kunnen vijf tot tien jaar duren, of langer. De eerste
jaren zijn de controles iets frequenter. Ze zijn voor veel vrouwen een
geruststelling: na elke controle ben je weer gerust voor enkele maanden.
Voor sommigen is het even moeilijk om te horen dat je niet meer terug
hoeft te komen voor controle. Anderen kunnen dan weer niet wachten tot
het zover is.
Na je borstkankerbehandeling volgt vaak angst voor herval of
uitzaaiingen. Bij elke klein pijntje, elke verandering in je lijf kan de
paniek toeslaan. Je lichaam heeft je al een keer verraden, het zal toch
niet weer … Je voelt je kwetsbaar en onzeker. Weet dat die angst
heel normaal is en dat de meeste lotgenoten ermee worstelen. De
ongerustheid neemt meestal af naarmate je langer ziektevrij bent. Je
gevoel van veiligheid neemt toe met de tijd.
Wanneer moet je professionele hulp zoeken? Als de angst verhindert dat
je de draad van je leven weer oppikt, dat je weer geniet of plannen durft
te maken, is het misschien tijd om bij een hulpverlener aan te kloppen.
TIP

Over heel het land worden geregeld praatgroepen georganiseerd
met lotgenoten over dit thema. Je vindt lotgenotengroepen via
de site zelfhulp.be. Ook je borstkliniek zelf heeft vaak een aanbod.
Je kunt ook altijd een consultatie met de oncopsycholoog of
borstverpleegkundige vragen. Wees niet bang, daarom zijn ze er!

“Een opvolgraadpleging is enerzijds een controle, en biedt anderzijds
de mogelijkheid om nevenwerkingen en klachten te bespreken met een
hulpverlener”, vertelt Lienke Vandezande (verpleegkundig specialist in
UZ Leuven). “De opvolging verschilt van persoon tot persoon. Bespreek
met je arts hoe jouw opvolging eruit zal zien. Zo vinden wij het
belangrijk je huisarts te betrekken bij tussentijdse controles, aangezien
die jou het best kent.”
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WA N N E E R B E N I K G E N E Z E N ?

Je behandeling zit erop. Ben je nu genezen van kanker? Het is een
term waarmee veel lotgenoten worstelen. Het risico op een nieuwe
kanker bestaat nog jaren na de behandeling. Daarvan zijn patiënten
zich meestal sterk bewust. Met ‘genezing’ bedoelen we de volledige en
definitieve verdwijning van een ziekte. In de oncologie betekent dat een
voldoende lange tijd zonder herval, zodat een dokter kan zeggen dat de
kanker uitgeschakeld is.
Sommige borstkankers kunnen echter na twintig jaar opnieuw de
kop opsteken. Zo’n laattijdig herval is héél uitzonderlijk, maar je ziet
waarom dokters voorzichtig zijn met de term ‘genezing’. Hoewel die
voorzichtigheid wel te begrijpen valt, kan ze jou een gevoel van angst of
onzekerheid geven. Alsof je heel je leven met het zwaard van Damocles
boven je hoofd leeft. Maar het omgekeerde is ook een probleem. Word
je te snel definitief genezen verklaard, dan is de klap des te groter als
je hervalt. Als algemene regel geldt: hoe langer je kankervrij bent, hoe
kleiner het risico op herval. Genezing wordt dus met de tijd alsmaar
waarschijnlijker.
Omdat genezing zo moeilijk aan te geven is, spreken dokters liever over
‘overlevingspercentages’. De kans op overleving bij borstkanker is de
laatste jaren sterk gestegen. Dat komt vooral doordat meer borstkankers
vroeg ontdekt worden, dankzij de screening en meer bewustwording.
Vrouwen gaan sneller naar hun (huis)arts als ze iets ongewoons voelen in
hun borst. Betere kansen zijn er natuurlijk ook dankzij de voortdurend
verbeterde behandelingen. Bij borstkanker is de gemiddelde kans om de
eerste 5 jaar te overleven in 2018 ondertussen 90,4 procent, zeggen cijfers
van de Stichting Kankerregister. De gemiddelde tienjaarsoverleving van
borstkanker bedraagt 85 procent.
“Ik zei tegen mezelf:

80 procent van alle uitzaaiingen gebeurt naar schatting binnen 5 jaar na
de eerste diagnose. Negen lotgenoten met uitzaaiingen op tien krijgen
die binnen de 10 jaar. Uitzonderlijk zijn er nog uitzaaiingen meer dan
10 jaar na de eerste diagnose.

aangezien ik kanker heb
gehad, ben ik er niet meer
bang voor, en kan ik leven
met een sereen gevoel.”
— ANNE-MARIE, 49
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L AT E R E G E V O L G E N VA N
BORSTKANKER

Het zou fantastisch zijn als we je konden zeggen dat na je behandeling
meteen al je problemen voorbij zijn. Dat je lichaam weer terugspringt naar
hoe het vroeger was. Dat is jammer genoeg niet het geval. Een groot deel van
de lotgenoten ervaart klachten vanwege hun borstkanker(behandeling). Je
kunt nog lange tijd kampen met bijvoorbeeld vermoeidheid of geheugenen concentratieproblemen. We lijsten de belangrijkste klachten op.

VERMOEIDHEID

Een van de zwaarste nevenwerkingen is vermoeidheid. Algemeen wordt
aangenomen dat 70 procent van de patiënten ermee worstelt. Je denkt
dat alles achter de rug is als je behandeling is afgerond, maar dan blijft
die vermoeidheid aanslepen. Dat kan heel moeilijk te aanvaarden zijn,
en stuit soms op onbegrip bij je omgeving.
Beoefende je een sport waarmee je tijdens de behandeling gestopt was?
Dan kun je opnieuw starten. Vroeger dachten dokters dat alleen rust hielp
tegen vermoeidheid. Maar door rust verslechtert je conditie en neemt de
vermoeidheid alleen toe. Bewegen is dus zeker goed, maar doe het in overleg
met je arts. Vertel ook over eventuele ongemakken bij het sporten. Vandaag
bestaat er heel goede aangepaste sportkledij waarmee je je geen zorgen hoeft
te maken over een eventuele prothese. Er bestaan zelfs protheses om mee te
zwemmen.
TIP

In

veel

ziekenhuizen

kun

je

na

je

behandeling

een

oncorevalidatieprogramma volgen, een intensief programma
van lichaamstraining en psychosociale begeleiding in een groep
patiënten. Ze werken twee tot drie keer per week aan hun
revalidatie. Fysiek uiteraard, maar het gaat verder dan dat. Je leert
er meer over gezonde voeding, goede slaap, relaxatieoefeningen.
Ook het lotgenotencontact is niet te onderschatten. Vraag
ernaar in je ziekenhuis. Ook Think Pink organiseert regelmatig
oncorevalidatieprojecten

onder

professionele

Neem zeker een kijkje op think-pink.be!
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begeleiding.

Vermoeidheid bij kanker werd jarenlang onderschat, maar intussen
weten we beter. Het is meer dan alleen voortdurend moe zijn. Je kunt
het vergelijken met een motor die niet wil aanslaan. Je hebt moeite
met alledaagse dingen, zoals het huishouden, douchen of zelfs koken.
Moeite met lopen, praten, je concentreren … het zijn allemaal zaken die
wijzen op vermoeidheid. Soms ben je jezelf niet meer.
OORZAKEN?

»» De ziekte zelf: onderzoek suggereert dat het type kanker invloed kan
hebben op de ernst van je vermoeidheid. Ook de plaats van de tumor
kan je energievoorziening beïnvloeden.
»» Emoties: angst, pijn, emotionele stress, relationele spanningen … Het
vergt allemaal extra energie.
»» Veranderingen in je dagelijkse routine: je slaap-, eet- en werkgewoonten
worden ondersteboven gehaald. Je probeert te functioneren en eist zo
meer van je lichaam dan het misschien aankan.
»» Chemo: 50 tot 90 procent van de mensen die chemo krijgen, is vermoeid
door de chemo zelf of door de bijwerkingen. De vermoeidheid is
gewoonlijk het sterkst op dag 10 van de kuur, wat kan overeenkomen
met een tijdelijke vermindering van de witte bloedcellen. Soms is de
vermoeidheid zo ernstig dat de therapie wordt gestopt.
»» Bloedarmoede: door chemo daalt het aantal rode bloedcellen in je bloed
vaak. Daardoor gaat minder zuurstof naar de weefsels. Vermoeidheid,
kortademigheid, duizeligheid, een koudegevoel … kunnen allemaal
gevolgen zijn.
»» Radiotherapie: 35 tot 100 procent van de bestraalde patiënten heeft last
van (extra) vermoeidheid door de radiotherapie.
TIP

Vermoeidheid bij kanker is géén banale klacht. Ga dus te rade bij
je dokter. Je kunt misschien dingen doen zoals bewegen en op
je voeding letten. Als je last hebt van bloedarmoede, zijn er een

“Jammer dat veel mensen
niet weten dat er klachten

aantal behandelingsmogelijkheden. Ontdek ook de gratis app

blijven, ook na jaren. Er

Untire, die je tips geeft om met de vermoeidheid om te gaan.

wordt regelmatig vervelend
op gereageerd door de

Op allesoverkanker.be/vermoeidheid vind je meer informatie over
vermoeidheid bij lotgenoten. Vraag ook je borstverpleegkundige of zij
tips voor je heeft.

omgeving, waardoor je
je nog rotter voelt.” —
MARTINE, 53
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C H E M O B R A I N E N C O N C E N T R AT I E P R O B L E M E N

Moeilijk namen en afspraken onthouden, multitasken, geconcentreerd
blijven lezen … Het zijn allemaal gevolgen die je kunt ervaren. Bij
sommigen gaat het snel voorbij, anderen hebben er jaren last van. Er
is nog weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Er is dus jammer
genoeg geen preventie of behandeling.
Onderzoekers hebben lang gedacht dat het te maken had met andere
dingen: vermoeidheid, angsten, depressieve klachten, je leeftijd. Hoewel dat
wellicht meespeelt, is intussen bewezen dat chemo wel degelijk breinfuncties
kan aantasten. Aan de David Geffen School of Medicine van de Universiteit
van Californië in Los Angeles (UCLA) heeft een onderzoeksteam als een
van de eersten erkend dat chemo brain een werkelijk bestaand fenomeen is
dat, zo nemen zij aan, nog 10 jaar na de behandeling kan voortduren. Zoals
hoofdonderzoeker dr. Daniel Silverman van UCLA zegt: “Mensen met
chemo brain kunnen hun aandacht vaak niet richten, dingen niet onthouden
of verschillende dingen tegelijk doen zoals vóór de chemotherapie.”
De klachten kunnen na enkele maanden zomaar verdwijnen, maar voor
een deel van de lotgenoten sleept het probleem langer aan. De impact
verschilt van persoon tot persoon. Je kunt wel je geheugen trainen en
bepaalde trucjes toepassen. Hou een gedetailleerde agenda bij, maak
lijstjes en probeer dingen altijd op dezelfde plaats te leggen. Probeer je
te concentreren op een taak tegelijk en train je geest met bijvoorbeeld
kruiswoordpuzzels. Blijf je je toch ernstige zorgen maken over je
geheugen, praat er dan over met je arts. Als het nodig mocht zijn, kan
die je doorverwijzen naar een neuropsycholoog.

ANTIHORMOONTHERAPIE

De meerderheid van de borsttumoren is hormoongevoelig. Deze
kankercellen hebben dus receptoren die hen doen groeien onder impuls
van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en/of progesteron.
Als dat bij jou het geval is, schrijft de arts een antihormonale therapie
voor. Als ook chemotherapie nodig is, start de antihormoontherapie na
de chemobehandeling.
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Antihormoontherapie blokkeert de werking van de natuurlijke hormonen.
Daardoor kunnen bijwerkingen optreden die gelijk zijn aan klassieke
symptomen van de menopauze. Denk aan stemmingswisselingen,
gewichtstoename en opvliegers. Maar ook gewrichtspijn, vermoeidheid,
libidoverlies en vaginale droogte zijn mogelijk.
Wie deze medicijnen neemt tot 5 jaar na de behandeling, loopt minder
risico op herval. Voor sommige lotgenoten wegen de nevenwerkingen
zo zwaar door dat ze toch vroeger stoppen. Door de lange periode
en belastende bijwerkingen zegt een op twee borstkankerpatiënten
problemen te ondervinden van de therapie. Heb jij last van zware
nevenwerkingen, praat er dan zeker over met je dokter of de
borstverpleegkundige. Alleen al praten kan helpen. Mogelijk zijn er ook
enkele hulpmiddelen.
MENOPAUZALE KL ACHTEN

Borstkankerbehandelingen
zoals
antihormoontherapie
en
chemotherapie doen lotgenoten veel eerder dan normaal direct in de
menopauze terechtkomen, of veroorzaken menopauzale klachten. Die
kunnen tijdelijk zijn, maar ook blijvend. Naast de gevolgen van kanker
en de behandeling komt dat er nog bij. De bijwerkingen van menopauze
bij borstkanker zijn vaak heftiger dan bij een geleidelijke overgang,
omdat je er plotsklaps middenin gekatapulteerd wordt.
De overgang ontstaat als de eierstokken geen eitjes en geslachtshormonen
meer aanmaken. Door de geleidelijke daling van de geslachtshormonen
komt normaal stapsgewijs een einde aan de menstruatiecyclus. Dat
proces duurt doorgaans 2 tot 4 jaar. Bij iemand met borstkanker gebeurt
het soms in 2 tot 3 wéken tijd. Door de chemo raken je eierstokken in een
ruststaat en stopt je maandelijkse menstruatie. Na de chemotherapie kan
je hormoonproductie opnieuw op gang komen. Vallen de eierstokken
toch definitief uit, dan kun je lichamelijk klachten krijgen. Opvliegers,
nachtzweten, minder zin om te vrijen, stijve gewrichten, sneller moeten
plassen tot zelfs urine-incontinentie. Maar ook: stemmingswisselingen,
slapeloosheid, gewichtstoename, vaginale droogte en stress.
“Om die klachten te bestrijden is hormoonsubstitutie geen zinvolle
optie”, vertelt professor Herman Depypere (kliniekhoofd gynaecologie
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in UZ Gent). “Er bestaan andere hulpmiddelen, zoals sommige
antidepressiva. Praat erover met je arts. Intussen kun je zelf ook een
en ander ondernemen om je goed te voelen door gezond te eten, op je
gewicht te letten en voldoende te bewegen.
Afhankelijk van je leeftijd is het mogelijk dat je definitief in de overgang
terechtkomt. Hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat het proces
nog omkeerbaar is. Bij de meeste vrouwen onder de 40 jaar komt de
menstruatie weer op gang, vrouwen boven de 45 jaar raken vaker definitief
in de overgang. Als je tumor hormoongevoelig is, kun je nog een aantal
jaar antihormoontherapie moeten nemen. Ook dan blijf je in de overgang.
Professor Herman Depypere (UZ Gent): “Er is al jaren discussie
of we bij jonge vrouwen met een hormoongevoelige tumor naast
antihormoontherapie het best ook iets geven dat hun eierstokken
stillegt. Recente data suggereren van wel. Dat doen we door elke maand
injecties in de buik te geven. Vaak geeft die combinatiebehandeling
meer bijwerkingen dan Tamoxifen of een aromatase-inhibitor alleen.
Ze zijn vergelijkbaar, maar meer uitgesproken. Als je als lotgenoot geen
kinderwens meer hebt, kun je ook je eierstokken verwijderen. Maar
dat is natuurlijk definitief en proberen we te vermijden als je 25 bent.
Je komt dan ook veel te vroeg in een voortijdige menopauze, wat dan
bijvoorbeeld weer effect heeft op je botten.”
Uit onderzoek bleek dat alleen bij vrouwen jonger dan 35 jaar met een
slechte prognose, die chemotherapie hadden ontvangen, een gunstig
effect te zien was van het onderdrukken van de eierstokken, namelijk
12 procent extra overleving na 5 jaar.

(ZENUW)PIJN

De meeste lotgenoten hebben pijn tijdens de ziekte. Vooral wie
radiotherapie krijgt en jongere vrouwen hebben een hoger risico
op chronische pijn. Opmerkelijk genoeg is de pijn bij 90 procent te
verminderen of te vermijden met goede pijnstilling. Veel patiënten
mijden pijnmedicatie uit angst voor de bijwerkingen, of door
misvattingen rond verslaving en gewenning.
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Pijn is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel. Het kan leiden tot
uitputting en isolement. Niet-verklaarde pijn is moeilijk te verdragen en
kan je onrustig maken. Praat daarom eerlijk met je hulpverleners. Pijn
kan – heel soms – een signaal zijn dat de ziekte opnieuw aanwezig is.
Vandaar de noodzaak om veranderingen in pijn goed te rapporteren.
Daarnaast heb je ook zoiets als zenuwpijn. Gaat de pijn in het geopereerde
gebied of in je arm aan de kant van de operatie niet weg? Dan kun je een
vorm van neuropathische pijn of zenuwpijn hebben. Die ontstaat door
beschadiging van kleine zenuwen rond de oksel en/of op de plek van de
borst. Hierdoor ontstaat een voortdurende zeurende, branderige pijn,
met soms aanvallen van stekende pijn. Ook kan een overgevoeligheid
van de huid ontstaan, jeuk of een gevoel van zwelling. Onderzoek in
Schotland heeft aangetoond dat 20 procent, maar mogelijk meer, deze
aandoening krijgt na een borstoperatie.
De pijn kan op elk willekeurig moment ontstaan, maar is er in de
meeste gevallen kort na of binnen enkele maanden na de borstoperatie
met okselklierverwijdering. De intensiteit kan variëren van storend
aanwezig tot heel hevig, zelfs invaliderend.
TIP

Zenuwpijn wordt bij voorkeur vroeg behandeld. Heb je pijn zoals
beschreven, bespreek je klachten dan zo snel mogelijk met je
arts. Er is niet één behandeling voor iedereen, maar er zijn opties
zoals medicijnen, kinesitherapie en zalven.

WAT KUN JE ZELF DOEN?

»» Neem op tijd rust, leg je pijnlijke arm omhoog.
»» Je arm niét bewegen kan ook pijn veroorzaken. Probeer dus een goede
balans te vinden.
»» Hou rekening met je kledij: niet knellend om de arm, zachte stoffen.
»» Er bestaan hulpmiddelen voor het huishouden.
»» Er zijn ook speciale beha’s met extra brede en zachte schouderbandjes.
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LY M F O E D E E M

“Hoewel ik na mijn
amputatie volgens mijn
artsen redelijk snel

Vochtophoping in je arm ontstaat door een belemmerde afvoer van
lymfevocht na een lymfeklieruitruiming, al dan niet in combinatie met
meer belasting van je lymfestelsel. Lymfoedeem of een ‘dikke arm’ is een
van de meest vervelende gevolgen na de behandeling van borstkanker.
Bij lotgenoten kan het lymfestelsel uit balans raken als de lymfeklieren
zijn verwijderd of bestraald. Daardoor kan het lymfestelsel haar werk niet
meer goed doen, namelijk afvalstoffen opruimen uit de weefsels. Doordat
ze minder vocht afvoeren, hoopt dat zich op in de weefsels. Dan spreken
we van lymfoedeem. Het ontwikkelt zich in de buurt van het beschadigde
deel van het lymfestelsel. Na borstkanker is dat de arm of borstregio.
Lymfoedeemklachten zijn meestal blijvend. De klachten kunnen
ernstig zijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat meer dan een
lotgenoot op vijf last krijgt van lymfoedeem binnen de 2 jaar na een
borstkankerdiagnose of -operatie.

herstelde, bleef ik lang
daarna constant een
hevige branderige en
schrijnende pijn voelen
aan mijn huid, waar het
litteken zich had gevormd.
Soms was een lichte
aanraking al bijna genoeg
om het uit te schreeuwen.
Ik had er zo veel last van
dat ik het erg moeilijk
vond om mijn leven weer op
te pakken.”
— MARJAN, 43

Lymfoedeem kan ingrijpende gevolgen hebben voor je dagelijks leven.
De structuren in de oksel die zijn beschadigd door operatie en bestraling
kunnen de beweeglijkheid beperken. De zwelling is hinderlijk. Je zware
arm omhoog houden kan bijvoorbeeld moeilijk zijn.
WAT ZIJN MOGELIJKE SYMPTOMEN?

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Een zwaar gevoel in de arm;
een strak gevoel in de borst, flank en/of arm;
tintelingen;
sieraden of horloges die niet meer passen;
vochtophoping in de hand, arm, oksel, schouder, borst, rond het litteken;
in een later stadium: veranderingen van de huid en het onderliggende
weefsel dat hard of net erg zacht kan worden.

Niet elke lotgenoot krijgt lymfoedeem. We weten niet waarom de ene
persoon het wel krijgt en de andere niet. Gekende risicofactoren zijn
overgewicht en weinig fysiek actief zijn. Lymfoedeem manifesteert
zich in het merendeel van de gevallen binnen de eerste drie jaar na
de ingreep. Nele Devoogdt (kinesitherapeut en coördinator van het
Centrum voor Lymfoedeem in UZ Leuven): “Doordat het bij de meeste
patiënten volstaat om een of enkele klieren weg te nemen dankzij de
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schildwachtklierprocedure, lopen zij veel minder risico dan vroeger op
lymfoedeem. Ook de bestralingstechnieken zijn veranderd: we bestralen
veel gerichter. Sindsdien is de incidentie van een echt dikke arm, zoals je
vroeger veel drama’s zag, afgenomen tot ongeveer een op de tien.”

TIPS OM EEN DIKKE ARM TE VOORKOMEN
Na een klieruitruiming werkt het lymfestelsel minder goed, en is er dus minder goede afweer tegen vreemde
bestanddelen. Daarom kun je deze tips in acht nemen:

»»
»»
»»

Draag handschoenen bij huishoudelijk werk, ook in de tuin.
Gebruik een goede hydraterende crème om de huid soepel te houden.
Vermijd inspuitingen, bloedafnames en bloeddrukmetingen aan die arm. Think Pink ontwikkelde drietalige
kaartjes met die boodschap voor in je portefeuille. Vraag na bij je borstverpleegkundige of ze jou zo’n
kaartje kan geven.

»»

Ontsmet elke wonde goed, hoe klein ook. Krijg je toch een ontsteking, raadpleeg dan meteen een arts.
Dan moet je antibiotica nemen.

»»

Probeer het lymfetransport zo veel mogelijk te stimuleren. Blijf de getroffen arm zo veel en zo normaal
mogelijk gebruiken. Zorg ervoor dat de arm ook effectief beweegt als je hem gebruikt. Til geen zware lasten.

»»
»»

Vermijd toename van je lichaamsgewicht en blijf voldoende actief.
Laat je arm regelmatig controleren na de okselklieruitruiming of radiotherapie. Raadpleeg zo snel
mogelijk je specialist als je arm begint te zwellen.

STRENGVORMING

Na een okselklieruitruiming of sentinelklierprocedure kunnen
littekenstrengen ontstaan in je oksel. Die voelen aan als een soort
touwen die vanuit de oksel tot in je arm kunnen doorlopen. Ze leiden
vaak tot pijn en beperken de beweging in je schouder, waardoor je
moeilijker je arm kunt opheffen.
De strengen verschijnen meestal in de eerste weken na de operatie,
maar kunnen ook nog maanden nadien voor het eerst optreden. De
klachten kunnen spontaan verbeteren. Met oefeningen thuis kun je de
beweeglijkheid van je schouder verbeteren. Vaak moet een kinesitherapeut
de strengen losmaken. Dat kan pijnlijk zijn op het moment zelf, maar
onmiddellijk daarna zullen je klachten snel verlichten. Neem eventueel
een pijnstiller voor je naar de kinesitherapeut gaat.
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KAN IK NOG KINDEREN
KRIJGEN?

Tot 20 procent van de borstkankerpatiëntes is jonger dan 40 jaar. Voor
jonge vrouwen is borstkanker anders dan voor oudere vrouwen. De
kanker is vaak agressiever. Daardoor is het risico op terugkeer groter
en de behandeling anders. De behandeling kan bij jonge vrouwen de
vruchtbaarheid aantasten. Chemotherapie valt niet alleen kankercellen,
maar ook de eicellen in de eierstok aan. Tijdens de chemobehandeling
valt de aanmaak van follikels met eicellen stil, waardoor geen menstruatie
optreedt en je tijdelijk in de menopauze bent. Het is ook mogelijk dat
chemo je eicelvoorraad ernstig aantast. In dat geval zal je eicelreserve
na de chemotherapie sterk verminderd of zelfs volledig aangetast
zijn. Daarom is het niet duidelijk of je na je behandeling nog spontaan
zwanger kunt raken. Normaal gezien bespreekt je gynaecoloog of
oncoloog dit met jou voor de behandelingen beginnen. Misschien staat
je hoofd daar op dat moment niet naar, maar het is een belangrijk thema
om op voorhand over na te denken.

DIT GEBEURT IN JE LIJF
Onvruchtbaarheid

bij

borstkanker

kan

het

gevolg

zijn

van

de

chemotherapiebehandeling: de eicellen in de eierstokken worden
aangetast en de voorraad eicellen vermindert. Onder de 30 jaar keert
de vruchtbaarheid vaker terug omdat er nog genoeg eicellen zijn. Bij
chemotherapie tussen 30 en 40 jaar is er echter een belangrijk risico
op blijvende onvruchtbaarheid. Een antihormonale behandeling kan je
kinderwens verschillende jaren uitstellen. Ook dat heeft onrechtstreeks
een gevolg voor je vruchtbaarheid, omdat je eicelreserve en -kwaliteit
op natuurlijke wijze verder afnemen doorheen de tijd.

Ongeveer 60 procent van de vrouwen die borstkanker krijgen vóór
de overgang, heeft een hormoongevoelige vorm van borstkanker. Dat
betekent dat de tumor groeit onder invloed van vrouwelijke hormonen.
Zij krijgen als deel van hun behandeling jarenlang een vorm van
antihormoontherapie. Er bestaan drie vormen:
»» Hormoonreceptoren blokkeren (met Tamoxifen)
Je krijgt medicijnen die sterk lijken op de vrouwelijke hormonen in het
lichaam. Ze hechten zich aan de tumorcellen. Daardoor kunnen de
hormonen, die de tumorcel oorspronkelijk deden groeien, die cel niet
meer bereiken. Zo sterft de tumorcel.
Zwanger zijn terwijl je Tamoxifen gebruikt, wordt afgeraden omdat
er meer risico is op aangeboren afwijkingen bij je kind. De pil gebruiken
kan niet (omdat de kanker hormoongevoelig is), maar je hebt wel een
andere vorm van anticonceptie nodig. Twee maanden nadat je stopt met
Tamoxifen kun je in principe zonder problemen zwanger worden.
»» Aromataseremmers
Een aromataseremmer legt de werking van het enzym aromatase stil.
Dat speelt een rol bij de aanmaak van oestrogenen bij vrouwen na de
overgang. Deze medicatie wordt maar gegeven na de overgang.
»» Tijdelijke blokkade van de eierstokfunctie
Hier krijg je hormoonpreparaten waardoor de eierstokken tijdelijk geen
vrouwelijke hormonen meer produceren. De hoeveelheid in je lichaam
verlaagt daardoor sterk. De werking duurt zolang het medicijn wordt
gebruikt. Bij ongeveer 70 tot 90 procent van de vrouwen herstelt de
menstruatiecyclus zich binnen een jaar.
Sommige vrouwen met een HER2/neu-positieve tumor worden
ook behandeld met de gerichte therapie trastuzumab (merknaam:
Herceptine). Dat blokkeert de eiwitten die zorgen voor celgroei in de
tumorcel. Daardoor groeit die minder snel en is ze gevoeliger voor
chemotherapie. Herceptine wordt daarom vaak gegeven in combinatie
met chemotherapie.
Het is op dit moment nog niet duidelijke welke invloed gerichte
therapie heeft op je vruchtbaarheid. We weten ook nog niet voldoende
welke invloed het heeft tijdens de zwangerschap. Daarom wordt het
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“Dokters zijn vooral
bezig met jouw leven
redden, maar ik heb vóór
mijn behandeling aan de
gynaecoloog absoluut te
kennen gegeven dat ik
nog een kind wou na mijn
behandeling. Daarom heeft

afgeraden zwanger te worden tijdens de behandeling met trastuzumab.
Dit middel wordt vaak 1 tot 2 jaar gebruikt, waardoor je pas later kunt
proberen om zwanger te worden. Door je hogere leeftijd neemt de kans
op een zwangerschap af.

hij maatregelen genomen
om mijn vruchtbaarheid
te beschermen. Ik heb
tijdens de operatie aan
mijn borst ook een stuk
eierstokweefsel laten

Borstkanker en deze behandelingen stellen zwanger worden met
2 tot 5 jaar uit. Je leeftijd en eicelvoorraad op het moment van de
diagnose spelen dan ook een cruciale rol voor je vruchtbaarheid na de
kankerbehandeling. 2 à 5 jaar na de diagnose ben je misschien niet
langer vruchtbaar, omdat de tijd zijn werk heeft gedaan.

wegnemen. Dat was een vrij
lichte ingreep, via een
kijkoperatie. Er was dus
een noodplan. Maar ik had
geluk.”
— VALERIE, 32
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DIT KAN PREVENTIEF GEBEUREN

Zwanger worden na een borstkankerbehandeling is mogelijk.
Uit onderzoek blijkt dat 7 procent van alle vrouwen na een
borstkankerbehandeling een of meer kinderen kreeg. De gemiddelde tijd
tussen de behandeling en de zwangerschap was 32 maanden. Dokters
adviseren om na een borstkankerbehandeling 2 tot 5 jaar te wachten met
een zwangerschap. In die periode is het risico dat de ziekte terugkeert het
grootst. Een zwangerschap vergroot het risico op een eventuele terugkeer
van de ziekte niet.
Tegenwoordig kunnen heel wat technieken je vruchtbaarheid bewaren
vóór chemotherapie. De beslissing voor vruchtbaarheidsbewaring
volgt op een gesprek met jou en tussen de oncoloog en fertiliteitsarts.
De fertiliteitsspecialisten geven je graag meer info over mogelijke
behandelingen. Je vindt ook meer informatie op oncofertiliteit.be.
Als de omstandigheden het toelaten kun je rijpe eicellen laten invriezen
na hormonale stimulatie en een eicelpunctie. Deze behandeling neemt
ongeveer 15 dagen in beslag. De kans op zwangerschap bedraagt
gemiddeld ongeveer 35 procent, maar dat hangt sterk af van het aantal
gerijpte eicellen. Heb je een partner met wie je kinderen wilt, dan kunnen
de opgepikte eicellen onmiddellijk bevrucht worden. De embryo’s die
daaruit voorkomen worden vervolgens ingevroren. De slaagkans bij
embryo’s invriezen ligt rond de 25 à 43 procent per embryo.
Ook bij een hormoongevoelige tumor is hormonale stimulatie van
je eierstokken mogelijk. In dit geval wordt een aromatase-remmer
toegevoegd aan je medicatieschema en verloopt de fertiliteitsbehandeling
zonder risico.
Soms is de tijdsdruk te hoog voor een stimulatiekuur. “In dat geval
nemen we nog vóór de kankerbehandeling onrijpe eicellen weg, zonder
hormonenkuur vooraf ”, legt professor Michel De Vos (fertiliteitsarts
in UZ Brussel). “De eicellen rijpen daarna verder in het laboratorium,
zodat ze klaar zijn voor bevruchting of invriezen. Deze nieuwe techniek
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heet In Vitro Maturatie (IVM). Het nadeel is dat na IVM minder rijpe
eicellen beschikbaar zijn dan na eierstokstimulatie.”
Een andere of bijkomende behandeling om je vruchtbaarheid te bewaren is
eierstokweefsel invriezen. Tijdens een kijkoperatie neemt de fertiliteitsarts
weefselfragmenten van je eierstok weg en vriest die in. Daarin bevinden
zich follikels en eicellen in een heel vroeg ontwikkelingsstadium. Als je
een kinderwens hebt, plant de dokter het eierstokweefsel later opnieuw
in om mogelijks een spontane zwangerschap tot stand te brengen. De
slaagkans hangt sterk af van de leeftijd waarop je eierstokweefsel liet
invriezen. Op dit moment zijn wereldwijd bijna tweehonderd kinderen
geboren na transplantatie van eierstokweefsel.
Professor Michel De Vos: “Daarnaast kunnen jonge vrouwen met
kanker medicatie krijgen om hun eierstokken te onderdrukken, en
zo hun vruchtbaarheid te beschermen. Die verminderen het toxische
effect van chemotherapie op de eierstokfunctie en verhogen de kans op
vruchtbaarheid.”

“De diagnose ‘borstkanker’
kwam precies twee weken
nadat we ons opnieuw
opgegeven hadden voor
een nieuwe medische

Volgens de Belgische wetgeving mogen eicellen en eierstokweefsel
10 jaar bewaard worden, voor embryo’s is dat 5 jaar. Je kunt die
periode laten verlengen voor medische redenen. Als je na een
borstkankerdiagnose chemotherapie ondergaat, heb je recht op
terugbetaling van één vruchtbaarheidsbewarende behandeling: ofwel
eicellen ofwel eierstokweefsel invriezen. Ook embryo’s invriezen via een
IVF-behandeling wordt terugbetaald. Hetzelfde geldt voor dragers van
een genetische mutatie die borst- of eierstokkanker kan veroorzaken.

mallemolen voor een
tweede kindje. De kanker
gooide alles overhoop,
maar aan de andere kant:
als die diagnose toen niet
gesteld was en ik wel met
hormonen begonnen was
of zwanger was geraakt,
dan was ik nu vrijwel
zeker dood geweest, want
dan was er nooit meer

“Het is dus heel belangrijk dat je op het moment van je diagnose de juiste
informatie krijgt over je risico op onvruchtbaarheid”, benadrukt Ellen
Van Moer (coördinator oncofertiliteit in UZ Brussel). “Als je dokter het
onderwerp niet aansnijdt, breng het dan zeker zelf ter sprake.”

iemand achter gekomen
dat er een plek in mijn
borst zat en dat dat dus
kanker was. Daar houd ik
me maar aan vast op de
trieste momenten. Ik vind

Ondanks alle maatregelen kan het toch zijn dat het na je behandeling
niet meer lukt om kinderen te krijgen. De gedachte dat je geen mama
meer kunt worden kan psychologisch zwaar doorwegen – ook bij wie
al kinderen had. Lotgenoten vind je misschien via het ziekenhuis,
of op kinderloosheidnakanker.nl. Ook hier geldt: als je voelt dat je
op dit thema vastloopt, praat erover. Met je omgeving, en/of met de
borstverpleegkundige of oncopsycholoog.

het belangrijker dat mijn
dochter een mama houdt
dan dat ze een broertje of
een zusje krijgt.”
— ANITA, 35
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MAMA WORDEN TERWIJL JE
BORSTKANKER HEBT

Borstkanker krijgen tijdens je zwangerschap kan, maar het is zeldzaam.
Naar schatting een op drieduizend zwangere vrouwen heeft borstkanker.
In België komt dat neer op ongeveer veertig zwangere vrouwen per jaar.
De diagnose wordt vaker later gesteld omdat zwangere vrouwen denser
klierweefsel hebben. Daarin is een tumor slechter voelbaar en zichtbaar.
Artsen schrijven ook minder vaak een mammografie voor uit angst
voor de röntgenstralen. Bovendien is een mammografie moeilijker te
interpreteren als je zwanger bent.
Vroeger betekende zo’n diagnose dat de zwangerschap onderbroken moest
worden om de vrouw te behandelen, of dat de kankertherapie uitgesteld
moest worden tot na de geboorte. Met alle risico’s van dien voor de mama’s
in spe. Nu weten we dat er geen enkele reden is waarom toekomstige
mama’s niet tijdens hun zwangerschap behandeld kunnen worden.
“Op het moment van de

Chemo wordt bij voorkeur pas vanaf de vierde maand toegediend.
Uit verschillende studies blijkt dat de meerderheid van de
chemotherapieproducten minder goed tot bij de foetus raakt dankzij de
bescherming van de moederkoek. Vóór vier maanden leidt chemo wel tot
een verhoogd risico op afwijkingen en miskramen. Bij radiotherapie is het
omgekeerd. In het begin is het vruchtje nog klein en kan je bovenlichaam
zonder risico bestraald worden. Maar naarmate je baby groeit, kan dat
niet meer omdat er dan ook stralen bij je kind zouden terechtkomen.

diagnose had ik mijn baby
nog niet eens voelen
bewegen. Ik beschouwde
hem nog niet écht als
een kind. Mijn eigen
overleving was in die
eerste fase dan ook
mijn allerbelangrijkste
bezorgdheid. Maar
uiteindelijk is het mijn
zwangerschap geweest

België is hierin een wereldautoriteit. Sinds 2005 onderzoekt professor
Frédéric Amant van KU Leuven welke gevolgen een kankerbehandeling
bij de mama heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van het
kind. De eerste resultaten van dit pionierswerk zijn opvallend en
geruststellend. De genezingskansen van zwangere vrouwen zijn identiek
aan die van jonge vrouwen die niet zwanger zijn. En voor het kind kan
prematuur geboren worden meer risico met zich meebrengen dan de
chemotherapie. Het team volgt meer dan honderd kinderen die werden
geboren nadat hun mama voor kanker werd behandeld. Voorlopig blijkt
uit alle tests dat hun fysieke en mentale conditie even goed is als bij
andere kinderen. Meer info op kankerenzwangerschap.be.

die me door die hele
behandeling heeft
gesleurd. lk putte er een
enorme kracht uit om te
blijven vechten. lk weet
niet of ik dat zou hebben
kunnen opbrengen zonder
dat nieuwe leven dat ik
in mij voelde groeien.” —
SOFIE, 29
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KLAAR OM WEER AAN HET
WERK TE GAAN

Ongeveer 55 procent van alle kankerdiagnoses wordt gesteld bij mensen
die de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben. Een meerderheid
(60 tot 80 procent) die vóór de diagnose werkte, keert nadien terug.
Opnieuw aan het werk gaan is voor veel lotgenoten een belangrijke stap
om de draad van het actieve leven weer op te nemen. Het speelt een
grote rol voor sociale contacten, financiële zekerheid en een positief
zelfbeeld.
Weer gaan werken is niet voor iedereen even makkelijk. Sommigen
kijken uit naar dat moment. Ze willen de periode van hun ziekte afsluiten
en het ritme van hun oude leven weer opnemen. Anderen zijn wat
angstiger. Ze zijn lang afwezig geweest en vragen zich af of ze nog wel
meekunnen, of meewillen, in het oude tempo.
Kom op tegen Kanker lanceerde in 2012 de campagne ‘Werken na
kanker’ om de problemen rond werkhervatting beter in kaart te brengen.
Uit de meer dan 350 getuigenissen bleek dat werkhervatters niet altijd
kunnen rekenen op noodzakelijke aanpassingen in hun werksituatie. Ze
klaagden over onvoldoende informatie over rechten en plichten. Het
werk gedeeltelijk kunnen hervatten is voor velen noodzakelijk, maar
het systeem wordt in de praktijk te rigide toegepast en de regelgeving
biedt te weinig flexibiliteit. Sommige mensen worden ontslagen tijdens
hun ziekteverlof of kort na de werkhervatting. Ook werk zoeken na een
kankerbehandeling loopt vaak erg moeilijk. Voor veel mensen is het dan
ook frustrerend. Ze botsen op onbegrip als ze een tijd deeltijds willen
werken, of als ze werk vragen aangepast aan de beperkingen door hun
behandeling.

TIP

Je hebt recht op contact met de arbeidsarts. Dat kan zelfs als
er nog geen sprake is van een onmiddellijke werkhervatting. Zo
kunnen jullie al afspraken maken om dat vlot voor te bereiden.
Een eenvoudig telefoontje naar de externe dienst volstaat om
een afspraak in te plannen.

Elk jaar krijgen meer dan tienduizend Belgische vrouwen borstkanker.
Een aanzienlijk deel werkt en kan na herstel terugkeren naar de
werkvloer. Na een kankerdiagnose duurt het algauw een tot twee jaar
voor je weer aan het werk kunt. Het is belangrijk dat je pas gaat werken
als je er klaar voor bent. Vergeet niet dat je een heel zware periode
achter de rug hebt met een behandeling die misschien sporen nalaat.
Bespreek samen met je dokter wat voor jou het best is. Stel jezelf de
volgende vragen: kan ik hetzelfde werk doen als ervoor? Moeten
sommige aspecten (zoals werkuren of taken) worden aangepast? Op
welke problemen kan ik stuiten als ik weer aan het werk ga?
TIP

Denk je dat je het werk gedeeltelijk kan hervatten? Bel dan met
de medische dienst van je ziekenfonds en vraag een overleg met
de adviserende arts in verband met progressieve werkhervatting.

Als je zo lang niet meer kunt werken, beginnen ook andere dingen door
je hoofd te spoken. Welke gevolgen heeft mijn behandeling op lange
termijn? Kan mijn werkgever me ontslaan? Zal die mijn werk willen
aanpassen? Zal ik nog werk vinden? Moet ik mijn nieuwe werkgever
informeren over mijn ziekte? En ga zo maar door. Het zijn vragen
die je kunt stellen aan de personeelsdienst van je werkgever, aan de
adviserende arts van je ziekenfonds of zelfs aan een maatschappelijk
werker van het ziekenhuis, maar we proberen je hier al op weg te helpen.

“Niets is erger dan na
het zware proces van de
behandelingen te moeten
vechten voor je baan. Heb
wat tijd en geduld met ons
als we niet naar behoren
reageren of functioneren.
We leven tenslotte een
beetje op drijfzand.”
— LEEN, 48
TIP

Op de website kankerenwerk.be vindt je werkgever informatie
over hoe hij/zij kan omgaan met jouw kankerdiagnose. Ook voor
jou en je collega’s bevat de website heel wat handige informatie.
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S TA P V O O R S TA P T E R U G N A A R
DE WERKVLOER

Je hoeft als werknemer in België pas een dag op voorhand te laten weten
dat je weer kunt komen werken. Van een goede voorbereiding is dan
natuurlijk geen sprake. Ook weten werkgevers en werknemers niet altijd
hoe het systeem van progressieve werkhervatting – waarbij je nog tijdens
het ziekteverlof al af en toe iets overneemt – in de praktijk precies werkt.
Om weer te gaan werken heb je de schriftelijke toestemming nodig van
de adviserende arts van je ziekenfonds. Want zolang je een uitkering
krijgt, ben je officieel arbeidsongeschikt. Zomaar weer aan de slag
gaan kan dus financiële gevolgen hebben. Er bestaan wel interessante
overgangsmaatregelen.
Een eerste optie is halftijds werken om medische redenen via gedeeltelijke
werkhervatting. Je vraagt aan om een aantal uren en op bepaalde
tijdstippen te werken. Misschien werk jij liever elke ochtend, zodat je
’s middags kunt herstellen. Een andere mogelijkheid is progressieve
werkhervatting. In dat geval begin je bijvoorbeeld met elke voormiddag
werken, of een halve week, en dat bouw je op tot je weer voltijds werkt.
Voor beide systemen heb je de toestemming nodig van de adviserende
arts van je ziekenfonds. Gaat die akkoord, dan komt het loon voor
je werk bij je ziekte-uitkering. Zo kun je geleidelijk weer integreren
op de werkvloer zonder financieel nadeel. Weet dat ook je werkgever
akkoord moet gaan met zo’n systeem. Het is dus geen automatisme:
hij of zij kan ook nee zeggen. Je werkgever mag jou hierbij wel niet
discrimineren.
TIP

De

toelating

kan

alleen

als

je

minstens

50

procent

arbeidsongeschikt bent. Dat betekent niet dat je maar 50 procent
mag werken. Je kunt wel degelijk een arbeidsvolume van 70
of 40 procent werken als dat verenigbaar is met je medische
toestand. Vraag je ziekenfonds om meer uitleg.
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Het is altijd goed om waakzaam te zijn. Als je werkgever akkoord gaat
om het werk progressief te hervatten, voegen jullie het best een bijlage
toe aan je arbeidsovereenkomst. Die verduidelijkt de aangepaste loonen arbeidsvoorwaarden en legt vast dat die tijdelijk zijn.

“Ik was erg zenuwachtig
voor mijn terugkeer naar
de werkvloer. Ik had
het gevoel dat ik alles
vergeten was, ik was bang
dat ik mijn inzicht en

Dit systeem kent geen maximumtermijn. Een van de voordelen van
progressieve werkhervatting is dat je je loon kunt cumuleren met
ziekte-uitkeringen. Er zijn wel beperkingen. Van je uitkeringen gaat een
bepaald bedrag, afhankelijk van je loon. Je ziekenfonds kan uitrekenen
hoeveel je uitkeringen nog zullen bedragen. Zo krijg je een idee van
je volledige inkomen en van de financiële gevolgen van je progressieve
werkhervatting.

mijn reflexen kwijt was.
Ik vreesde ook dat mijn
lichaam, dat zo zwaar
geleden had, niet meer
mee zou kunnen: ik dacht
aan de wachtdiensten,
de lange dagen, de
avondopleidingen.”
— LUTGARDE, APOTHEKER, 51

Je kunt je werkgever ook vragen om volledig deeltijds te werken. Dan
verander je vrijwillig je voltijdse job in een deeltijdse tewerkstelling.
Ook hiermee moet je werkgever akkoord gaan, al mag een weigering
opnieuw geen discriminatie zijn. Denk goed na vooraleer je definitief
deeltijds aan de slag gaat. Dat heeft namelijk een impact op rechten
zoals vakantiedagen, deeltijds loon, pensioenberekening …
TIP

Heb je nog veel lichamelijke klachten of voel je je nog niet klaar
om opnieuw aan de slag te gaan, wacht dan nog even. Je blijft
beter wat langer thuis dan na drie maanden werken te moeten
inzien dat het niet lukt. Laat niemand je iets opleggen, maar

“De eerste maanden

beslis zelf wanneer je weer aan de slag wil.

deeltijds werk waren
gemakkelijk. Maar toen
ik weer voltijds begon,
kwam ik al snel weer in

Is je werkgever niet te vinden voor progressieve werkhervatting of een
aanpassing naar een deeltijdse job, dan kun je eventueel nadenken over
een vorm van tijdskrediet. Dat kan niet zomaar geweigerd worden.
Informeer je goed over de voorwaarden en modaliteiten. In bepaalde
gevallen kun je ook uitkeringen krijgen tijdens tijdskrediet.

de maalstroom van het
dagelijkse leven terecht.
Ik verzorgde mezelf
minder, ik zei altijd ja,
ook al dacht ik dat het
moeilijk zou zijn. Maar
de ziekte had haar sporen
TIP

nagelaten. Een lichaam

Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij de RVA of het

dat sneller verouderd

werkloosheidsbureau

was, vermoeidheid. Ik ben

bereken je snel hoeveel tijdskrediet je nog kunt opnemen en

vier vijfde beginnen te

van

je

vakbond.

hoeveel je uitkering zou bedragen.

werken met tijdskrediet.”
— DITTA, 56
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Via

breakatwork.be

E E N R E - I N T E G R AT I E T R A J E C T V O L G E N ?

“Bereid je terugkeer na een langdurige afwezigheid voor”, raadt Liantis
aan. “Misschien twijfel je wel of je het zult aankunnen. Voorbereiden
kan via een informeel of een formeel re-integratietraject. De informele
weg geniet vaak de voorkeur.”
Een informeel traject heeft geen vast stramien, waardoor je niet
gebonden bent aan bepaalde stappen of termijnen. Je kunt gewoon
contact opnemen met je werkgever en de mogelijkheden bespreken. Een
bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bij de arbeidsarts kan ook
en kan heel nuttig zijn. Je kunt zo vrijblijvend polsen of een terugkeer
al aan de orde is, en hoe die terugkeer eruit kan zien. De arbeidsarts is
neutraal en onpartijdig.
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Heb je liever een formeel traject, dan volg je een officiële procedure met
wettelijk bepaalde stappen, rollen en termijnen. Het traject heeft dan
ook iets kunstmatigs. Komt het voor jou onnatuurlijk over, dan ligt de
informele weg jou misschien beter.
Bij een formeel traject staat de arbeidsarts centraal en onderzoekt hij/
zij de mogelijkheden tot terugkeer. Zowel jij, jouw werkgever als het
ziekenfonds kunnen zo’n traject opstarten. Start je werkgever of het
ziekenfonds zo’n traject op, maar laat jouw gezondheidstoestand dat
echt nog niet toe? Laat dat dan zo weten. Een traject heeft pas zin als
een terugkeer medisch gezien aan de orde is. Je kunt hiervoor niet
gestraft worden.
Start jij het traject op, dan neem je contact op met de externe dienst
van je werkgever. Zij plannen dan een re-integratiebeoordeling bij de
arbeidsarts, waarbij die twee vragen probeert te beantwoorden:
»» Kun jij binnen afzienbare tijd je werk van daarvoor terug opnemen?
»» Kun jij tijdelijk of zelfs definitief aangepast of ander werk uitvoeren
binnen je onderneming?
Met jouw toestemming stemt de arbeidsarts ook af met je behandelende
arts en specialist. Zij kennen jouw dossier beter, en kunnen hem/haar
nuttige info bezorgen om jouw mogelijkheden beter in te schatten.
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen, kan de arbeidsarts vijf
mogelijke beslissingen nemen:
Wel aangepast

Geen aangepast

werk

werk

Beslissing A

Beslissing B

Beslissing C

Beslissing D

Op termijn terugkeer naar oorspronkelijk werk
mogelijk
Geen terugkeer
naar oorspronkelijk werk
Re-integratie nog
niet aan de orde
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Beslissing E
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Na de beslissing van de arbeidsarts kijkt jouw werkgever of hij werk
kan aanbieden in lijn met die beslissing. Bij een beslissing A krijgt je
werkgever 55 dagen de tijd. Bij een beslissing C krijgt je werkgever
12 maanden om na te denken over werk met respect voor de beslissing
van de arbeidsarts. Alleen als je werkgever kan aantonen dat het
aangepast of ander werk onmogelijk is voor hem, of dit redelijkerwijze
om gegronde redenen niet mag worden geëist, is hij niet verplicht om
aangepast werk aan te bieden. Hij/zij moet dit dan wel motiveren in
een ‘gemotiveerd verslag’. Kan je werkgever wel ander of aangepast
werk aanbieden, dan moet hij dit noteren in een ‘re-integratieplan’. Je
werkgever moet hierover steeds overleg plegen met jou.
Ben je het niet eens met de medische beslissing C of D van de arbeidsarts
die je arbeidsongeschikt verklaart, dan kun je in beroep gaan tot 7
werkdagen na de beslissing van de arbeidsarts. Een arts van de sociale
inspectie neemt dan een beslissing.
Ben je het wel eens met de medische beslissing, maar niet met die van
jouw werkgever? Weet dan dat je niet verplicht bent om in te gaan op
zijn aanbod. Je kunt het re-integratieplan steeds weigeren en ten laste
blijven van de mutualiteit.
Is aangepast werk niet mogelijk, of kan je werkgever dat niet aanbieden,
dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om je arbeidsovereenkomst te
beëindigen wegens ‘medische overmacht’.
Overmacht is geen ontslag. Jouw gezondheidssituatie maakt de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk. Jij of je
werkgever hebben hier geen impact op en kunnen er niets aan doen.
Omdat het geen ontslag is, heb je geen recht op een opzegvergoeding of
een opzegtermijn, maar wel op werkloosheidsuitkeringen.
Medische overmacht kan sinds 2017 alleen nog na een formeel reintegratietraject als:
»» De arbeidsarts verklaart dat je definitief ongeschikt bent, maar wel
aangepast of ander werk kunt doen (beslissing C). Je werkgever kan geen
aangepast werk aanbieden en motiveert dit een gemotiveerd verslag.
»» De arbeidsarts meent dat je definitief ongeschikt bent, maar wel
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aangepast of ander werk kunt doen (beslissing C). Je werkgever biedt
aangepast werk aan via een re-integratieplan. Jij weigert dit plan.
»» De arbeidsarts is van mening dat je definitief ongeschikt bent, en ook
geen aangepast werk kunt doen (beslissing D).
Wil jij je arbeidsovereenkomst niet laten eindigen door medische
overmacht, ook niet in onderling overleg, dan kan je werkgever dat
eenzijdig doen. In dat geval heb je wel recht op outplacementbegeleiding
door een loopbaancentrum dat je begeleidt in je zoektocht naar een
andere job. Zij houden rekening met jouw gezondheidssituatie. Het
pakket moet 30 uren bedragen en heeft een waarde van € 1.800.

OMSCHOLEN?

Soms is een andere functie of aangepast werk geen oplossing. Als je erg
lang arbeidsongeschikt bent geweest, stellen ziekenfondsen soms een
rehabilitatie- of heroriënteringstraject voor. Dan word je bijgeschoold
of omgeschoold om iets anders te gaan doen. Jij moet dat voorstel
aanvaarden en het RIZIV moet de opleiding goedkeuren. Tijdens die
opleidingsperiode ben je beschermd, behoud je je uitkering en hoef je
niet te betalen voor de opleiding.
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WIE IS WIE?

»» De arbeidsarts doet aan preventiegeneeskunde. Hij of zij waakt over
jouw welzijn op de werkvloer, zodat je niet blootgesteld wordt aan
risico’s die jouw gezondheid kunnen schaden. Hij/zij kan samen met
jou nagaan of je job is aangepast aan je ziekte en je gezondheidssituatie.
Zijn/haar beslissing bepaalt of maatregelen nodig zijn.
»» Een controlearts doet aan controlegeneeskunde. Hij/zij kan in opdracht
van je werkgever nagaan of je arbeidsongeschikt bent voor de periode
op het attest van je behandelende arts. Zijn/haar beslissing bepaalt of je
gewaarborgd loon krijgt.
»» Dan heb je je behandelende arts die aan curatieve of genezende
geneeskunde doet en zich focust op jouw gezondheid, genezing en
herstel. Dat kan een specialist of je huisarts zijn.
»» Daarnaast is er de adviserende arts van je ziekenfonds. Die oordeelt
of je nog arbeidsongeschikt bent volgens de ziekteverzekeringswet.
Zijn/haar beslissing bepaalt of je recht hebt op ziekte-uitkeringen van
het ziekenfonds. Deze dokter bepaalt ook of het ziekenfonds sommige
behandelingen en medicijnen terugbetaalt.
»» Elke arts is altijd gebonden aan het medisch beroepsgeheim.
TIP

Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een brochure over al deze
verschillende artsen en hun taken. Dat kan interessant zijn om te
lezen. Je vindt ze op vlaamspatientenplatform.be.
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VIJ F TIPS VOOR WE RKG E VE RS
E N CO L L E G A’ S

Borstkankervereniging Nederland ondervroeg 750 borstkankerpatiënten
over hun ervaringen met terug aan het werk gaan. Daaruit distilleerden
ze 5 tips om je re-integratie te vergemakkelijken.
1. VOORBEREID OP JE TERUGKEER

Je collega’s kunnen wat achtergrondinfo verzamelen over wat het
betekent om borstkanker te hebben. Je werkgever kan een arbeidsarts
zoeken gespecialiseerd in re-integratie na kanker of desnoods een
onafhankelijke coach inschakelen die jou kan bijstaan. Een goede
begeleiding helpt bij een volledige terugkeer.

“In augustus mocht ik
van de oncoloog beginnen
denken aan hoe ik het zou

2. EEN VEILIGE EN BETROUWBARE OMGEVING

aanpakken om weer aan

Belangrijk is dat je je veilig en begrepen voelt. Je collega’s kunnen
interesse en begrip tonen: een open gesprek aangaan over de ziekte
en wat er gebeurd is, zonder angst voor het onderwerp ‘kanker’. Het
is belangrijk dat jij de ruimte hebt voor een gedoseerde terugkeer, op
je eigen tempo. Een belangrijke taak is weggelegd voor je werkgever.
Die moet toch minstens een jaar voor zo veel mogelijk flexibiliteit op
het werk zorgen, om elk moment de hoeveelheid of het soort werk te
kunnen aanpassen.
Ook voor jou als lotgenoot kan het goed zijn om contact te
blijven houden met je werkgever of collega’s. Je collega’s kunnen dat
vergemakkelijken door tijdens de behandeling al een keer thuis langs te
gaan, zodat de stap van beide kanten niet te groot wordt. Zo bieden ze
je de kans betrokken te blijven bij het werk als je dat wilt.

het werk te gaan vanaf
december. Zelf maakte ik
me al een tijdje zorgen
over hoe dat moest: ik
was verpleegkundige op
een afdeling met deels
verlamde patiënten.
Zou al dat tillen wel
haalbaar blijken voor
mijn arm? Bij de directie
vond ik niet meteen
gehoor, dat zouden ze wel
bekijken de dag voor ik
terugkwam. Gelukkig heeft
de hoofdverpleegkundige
een andere afdeling
voor me gevonden. Maar

3. EEN HELDER STAPPENPL AN

het zou goed zijn als

Je collega’s kunnen regelmatig nagaan hoe de re-integratie verloopt en
contact houden zonder druk uit te oefenen. Je hebt geen nood aan werk
onder je niveau, want dat is niet bevorderlijk voor je werkplezier, maar
gewoon delen van het eigen werk. Je collega’s kunnen mee in de gaten
houden dat je niet over je grenzen gaat.

een tussenpersoon dat
soort dingen voor je zou
regelen.”
— TRUDI, 58
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4. B ORSTK ANKER K AN EEN GROTE, L ANGDURIGE IMPAC T
HEBBEN

Het houdt niet op omdat de behandeling gedaan is. Je bent nog niet
klaar wanneer je weer werkt. Misschien moet je nog jaren hormonen
slikken, word je elke dag geconfronteerd met de littekens, maar ook met
late gevolgen zoals vermoeidheid of concentratieproblemen.
5. BLIJVEN COMMUNICEREN

Een open en eerlijke sfeer waarin iedereen kan praten over zorgen of
dingen die je moeilijk vindt aan de ziekte zijn cruciaal voor re-integratie.
In dat gesprek moeten zowel persoonlijk belang als bedrijfsbelang een
plek hebben. Gewoon kunnen praten met je collega is belangrijk.
Vragen stellen hoeft niet constant, maar empathie is belangrijk.
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WAT A L S H E T N I E T L O O P T
ZOA L S V E R WAC H T ?

Dan onderneem je het best zo snel mogelijk actie. Als eerste stap kan
je bij je leidinggevende, werkgever of arbeidsarts aankloppen. Samen
kunnen jullie bekijken of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor je wel
aan het werk kan blijven.
Door de ziekte en de neveneffecten van de behandelingen zijn vaak
redelijke aanpassingen nodig op het werk. Aangepast meubilair
voor je fysieke beperkingen of aangepast werk door je vermoeidheid
bijvoorbeeld. Of flexibele werktijden, een rustige werkplek, meer
thuiswerken. Bespreek dit met je werkgever. Het spijtige is dat je
aanpassingen moeilijk kunt afdwingen. In extreme situaties kun je de
onwil van je werkgever aanvechten, bijvoorbeeld bij een discriminerende
situatie.
“Ik ben bijna een jaar
thuis geweest. Sinds

K ANKER EN ONTSL AG

een tijd ben ik opnieuw
halftijds aan het werk.

Wettelijk gezien mag je werkgever je niet ontslaan omdát je ziek bent.
Kanker mag nooit de reden zijn voor ontslag, maar je werkgever mag
je wel ontslaan terwijl je ziek bent. Niets verhindert hem/haar om de
arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen, al mag je werkgever je
niet discrimineren om je gezondheidstoestand, mag het ontslag niet
kennelijk onredelijk zijn en mag je werkgever geen misbruik maken
van het recht om je te ontslaan. Hij/zij heeft dus een goede reden
nodig, net zoals bij collega’s die niet ziek zijn. Denk aan negatieve
evaluatiegesprekken of de economische situatie van het bedrijf.

Hoe dat voelt? Langs de
ene kant goed, maar het
is een hele uitdaging.
Tijdens mijn ziekteverlof
was er een reorganisatie
geweest. Daardoor bestaat
mijn job eigenlijk niet
meer en werk ik voor een
nieuwe baas. Behoorlijk
bevreemdend en niet
gemakkelijk. Ik moet ook
over de onnozelste dingen
nadenken. Wat was nu weer

Je werkgever is niet verplicht om spontaan je ontslag te motiveren.
Je kunt de concrete motivering van jouw ontslag wel aanvragen bij je
werkgever. Die moet binnen een bepaalde termijn antwoorden. Komt het
antwoord niet (tijdig), dan heb je recht op een vergoeding. Antwoordt je
werkgever wel, maar blijkt dat het om een kennelijk onredelijk ontslag
gaat, heb je ook recht op je vergoeding.

het paswoord van mijn pc?
Hoe heet die collega die
me net groette? En hoe
krijg ik nu weer koffie
met melk en suiker uit de
automaat? Nee, het is niet
simpel …”
— JOSÉ, 64
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Na ontslag moet je werkgever jou een opzeggingstermijn laten presteren.
Die begint en loopt niet zolang je arbeidsongeschikt bent. Dat kan
wel tijdens progressieve werkhervatting. Kiest je werkgever ervoor
om jou geen opzeggingstermijn te laten presteren, dan moet hij je een
opzegvergoeding uitbetalen.
Word je definitief arbeidsongeschikt verklaard, dan spreken we van
‘medische overmacht’. Na een formeel re-integratietraject neemt de
arbeidsarts die beslissing en adviseert of aangepast werk kan. Je werkgever
motiveert dan of hij/zij zo’n werk kan aanbieden. Medische overmacht
is alleen mogelijk in bepaalde gevallen, waarna een einde komt aan de
arbeidsovereenkomst zonder dat iemand een opzeggingsvergoeding
betaalt. Je hebt wel recht op werkloosheidsuitkeringen.

VERTROUWELIJK OF NIET?

Wettelijk gezien ben je niet verplicht om je werkgever of collega’s te vertellen
dat je kanker hebt. Belangrijk om te weten is dat de arbeidsarts gebonden
is aan het beroepsgeheim en niets kan of mag doorgeven aan je werkgever.
Ook tijdens je ziekteverlof kun je een gesprek aanvragen bij de arbeidsarts.
Een gesprek met je werkgever kan wel voor duidelijkheid zorgen over de
vooruitzichten en mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Je vertelt
wat jij kunt en wilt, maar ook wat je van je werkgever verwacht. Ook kun
je uitleggen welke vorm van kanker je hebt en wat de gevolgen zijn.

WERKEN TIJDENS KANKER

In principe moet je al je activiteiten stopzetten om als arbeidsongeschikt
erkend te worden en te blijven. Toch kan de adviserende arts van het
ziekenfonds je de toestemming geven om een aangepaste activiteit te doen, bij
je eigen werkgever of ergens anders. Je moet dus toestemming hebben, anders
kan het een weerslag hebben op je ziekte- en invaliditeitsuitkering. Sinds
april 2013 hoef je niet meer te wachten op toestemming van de adviserende
arts om je werk te hervatten. Die toestemming kan ook achteraf. De nodige
formulieren kun je krijgen bij het ziekenfonds. Ook voor vrijwilligerswerk
heb je toestemming nodig. De adviserende arts gaat na of dat verenigbaar
is met je gezondheidstoestand. Het mag ook geen schade berokkenen aan je
werkgever.
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KANKER EN SOLLICITEREN

Een voorgeschiedenis van kanker is geen reden om iemand niet
aan te werven. Sinds een paar jaar staat dat ook letterlijk zo in
de antidiscriminatiewet. Je bent niet verplicht om tijdens een
sollicitatieprocedure de werkgever op de hoogte te brengen dat je
kanker had. Die informatie behoort tot je persoonlijke levenssfeer. De
werkgever heeft alleen recht op die informatie wanneer een bepaalde
vorm van kanker je geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakt voor de
functie waarvoor je solliciteert. Soms wordt als laatste stap in een
aanwervingsproces een onderzoek bij de arbeidsarts georganiseerd. Dan
kun je eventueel over je kanker en de gevolgen spreken. De arbeidsarts
moet zich houden aan het beroepsgeheim, maar moet wel beoordelen of
je geschikt bent voor de functie.
Tijdens een sollicitatie wordt er zelden naar gevraagd, al kun je soms
moeilijk anders dan erop ingaan, als je bijvoorbeeld de hiaten in je
loopbaan moet invullen toen je niet werkte door je behandeling. Wek
geen wantrouwen door geheimzinnig te doen, maar wees eerlijk. Soms
kan je diagnose of genezingsproces een impact hebben op de risico’s
verbonden aan het werk.
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J E B E N T Z E L F S TA N D I G E ?

“Zelfstandigen zijn te weinig verzekerd tegen inkomensverlies”, meldde
de Stichting tegen Kanker. Ze zijn zo weinig bezig met het risico
op ziek worden dat ze niet verzekerd zijn wanneer het wel gebeurt.
“Ze verdrinken in de administratie bij de opstart van hun zaak en
verliezen daarbij hun persoonlijke bescherming soms uit het oog”, zei
onderzoekster Nele Van den Cruyce.
Kanker kan arm maken, maar bij zelfstandigen kan die val nog
veel groter zijn. Ze hebben vaak leningen voor investeringen. Het
inkomensverlies weegt dus zwaarder door. Als ze chemo krijgen, moeten
ze het niet alleen stellen met een lager inkomen, maar komt ook de
werking van hun zaak in het gedrang. Klanten moeten immers ergens
hun gading vinden. Vaak moet je als ondernemer na ziekte een heel
nieuw netwerk opbouwen. Zelfstandigen blijven langer doorwerken en
hervatten het werk sneller, terwijl een werknemer na een kankertherapie
vaak stapsgewijs weer aan het werk kan.
TIP

Informeer je goed over bestaande maatregelen als je ziek
wordt!

Zo

kun

je

als

zelfstandige

bij

ziekte

tijdelijk

de

betaling van je sociale bijdragen stopzetten. Ook een goede
hospitalisatieverzekering

en

een

polis

voor

gewaarborgd

inkomen zijn geen overbodige luxe.

D E W E T- PA R T Y K A

Nog niet zo lang geleden was een betaalbare lening of verzekering na
kanker bijna onmogelijk. De premie van een schuldsaldoverzekering lag
bijvoorbeeld soms wel tot 8 keer hoger, of ex-kankerpatiënten werden
gewoon geweigerd door verzekeringsmaatschappijen. Maar in januari
2015 is dat veranderd. Toen trad de wet-Partyka in voege.
Als je merkt dat je verzekeraar je aanvraag weigert of je een te
hoge meerpremie wil opleggen, kun je je tot het onafhankelijke
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Opvolgingsbureau richten. Dat onderzoekt de motivering voor die
premie, of roept bij weigering het verzekeringsbedrijf ter verantwoording.
Een compensatiekas springt bovendien bij als de medische bijpremie
hoger is dan 125 procent van de basispremie (tot aan een plafond van
800 procent). De verschillende verzekeringsmaatschappijen financieren
de kas.
TIP

Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte. Verzekeraars lichten
hun klanten nog te weinig in over deze mogelijkheden. Vraag er
dus zeker naar.

Belangrijk is de motivatieplicht van de verzekeraar: die is ook
van toepassing op de individuele levensverzekering, auto- of
hospitalisatieverzekering. Dat is goed, maar verzekeraars zijn nog
altijd niet verplicht om inzicht te geven in bedrijfseigen gegevens zoals
acceptatieregels of tarieven.
Vanaf februari 2020 geldt het recht om vergeten te worden, een wet
die garantie biedt op een betaalbare schuldsaldoverzekering. Nadat
je genezen verklaard bent, mag niet meer meespelen dat je ooit
borstkanker had. Bij vragen kun je terecht bij het Opvolgingsbureau.
Dat bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen,
een
consumentenvereniging
(Test-Aankoop),
en
uit
de
verzekeringsondernemingen. Aan het hoofd staat een onafhankelijke
magistraat. Het bureau bereik je via 02 547 57 70.
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BEWEGEN OM BETER TE
WORDEN

BEWEGEN TIJDENS JE
BEHANDELING
Veel mensen met kanker vragen zich af in hoeverre ze zich tijdens de
behandeling (intensief) lichamelijk mogen inspannen. Ze hebben de
neiging sport en beweging links te laten liggen. Maar als je te lang rust
en niets doet, worden je spieren niet meer geactiveerd. Dat betekent
dat elke volgende activiteit nog zwaarder voelt en je dus nog meer wilt
rusten.
Uit onderzoek blijkt dat regelmatig bewegen net een positief effect
heeft op de vermoeidheid en het conditieverlies door de behandeling.
“Bovendien verkleint bewegen het risico op herval door haar positieve
effect op onze immuniteit”, legt dokter Chantal Hindryckx (arts fysische
geneeskunde en revalidatie in az groeninge) uit. “Het is ook goed voor
je mentale weerbaarheid, en maakt de bijwerkingen van je behandeling
minder uitgesproken.” Het advies is daarom om lichamelijk actief te
blijven of te worden tijdens je behandeling. Dokter Chantal Hindryckx:
“Dat betekent licht tot matig intensieve fysieke activiteit, minstens
150 minuten per week.” Je hoeft daarvoor niet intensief te sporten.
Wandelen en fietsen in een stevig tempo kunnen ook zorgen voor de
juiste lichamelijke inspanning. Ga te voet naar de bakker om de hoek, of
haal je (klein-)kinderen met de fiets af van school. “Besteed ook aandacht
aan de juiste lichaamshouding herstellen, stretching of relaxatie”, vult
dokter Chantal Hindryckx aan. “Door rust kunnen je spieren verkorten of
verzwakken, wat een invloed heeft op je houding. Yoga, pilates, tai chi
of stretchoefeningen kunnen een antwoord bieden, maar je kunt je ook
laten begeleiden door een kinesitherapeut. Win in elk geval het advies in
van je arts. En luister naar je lichaam. Heb je een mindere dag, dan is het
geen goed idee om over je fysieke grenzen te gaan. Dat heeft meestal
een omgekeerd effect.”

Uit Nederlands onderzoek (Journal of Clinical Oncology, mei
2015) blijkt dat lotgenoten die regelmatig sporten tijdens een
chemobehandeling minder last hebben van bijwerkingen. Bovendien
blijven ze fitter en kunnen ze de behandeling beter aan. Het onderzoek
volgde 230 vrouwen met borstkanker. Een groep kreeg een normale
behandeling zonder beweegprogramma, de tweede groep volgde thuis
een licht beweegprogramma zonder begeleiding. Bij de derde groep
werd de chemo gekoppeld aan een intensief beweegprogramma onder
leiding van een kinesist. De resultaten bevestigen dat de twee laatste
groepen vrouwen minder last hadden van misselijkheid en braken. Ze
voelden minder pijn, bleven fitter en konden sneller weer aan het werk
dan de eerste groep. Hetzelfde bewees ook het onderzoeksproject TriaGO! van Think Pink, UZA en AZ Monica in 2016.
Actief sporten en toeleven naar een evenement doet je bovendien
opnieuw vooruitkijken en het verleden wat loslaten. Een uitdaging
hoeft niet altijd iets onbereikbaars te zijn zoals een marathon. Was
je nooit echt sportief, dan kan 5 km lopen of 20 km wandelen binnen
een jaar al een mooie uitdaging zijn. Daarom biedt Think Pink je een
ruim beweegaanbod met fietsen, wandelen en lopen, al dan niet onder
professionele begeleiding. Samen bewegen zorgt ook voor meer en
nieuwe sociale contacten, die je revalidatie een duwtje in de rug kunnen
geven.

SPORTEN EN BEWEGEN NA
BORSTKANKER

Na je behandeling is het zaak om je conditie geleidelijk aan weer
op te bouwen. Het moeilijke is de juiste balans vinden tussen actief
zijn en rust. Beweging is belangrijk, maar doe het rustiger en gun
jezelf wat vaker een rustpauze. Begin als lotgenoot niet zomaar met
lichaamsbeweging. Je vraagt het best het advies van je arts. Soms moet
je ook rekening houden met andere factoren, zoals een hoge bloeddruk,
zwaarlijvigheid of diabetes.
TIP

Gezond leven en voldoende bewegen zijn de beste troeven om
het risico op borstkanker te beperken. Daarom brengt Think
Pink mensen het hele jaar door in beweging, met eigen wandel-,
loop- en fietsevenementen. Op alle grote sportevenementen
vaardigt de nationale borstkankercampagne ook teams af,
die op sportieve wijze de ziekte onder de aandacht brengen.
Lotgenoten, vrienden, familie en collega’s worden maximaal
betrokken bij deze evenementen.

Recente studies die een lange periode een groep mensen volgen,
bevestigen dat fysieke activiteit een beschermend effect biedt in de
postmenopauze. Vrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn, hebben
20 tot 40 procent minder risico op borstkanker dan vrouwen die niet of
nauwelijks bewegen. Dit beschermende effect werd niet vastgesteld vóór
de menopauze. Maar bewegen is niet alleen goed voor je conditie en je lijf,
het kan ook een vorm van afleiding, plezier en nieuw sociaal contact zijn.

“De maanden tijdens
de behandeling had ik
geprobeerd om regelmatig
een wandeling te maken,
om mijn fysiek op peil te
houden. Ik was voor mijn
ziekte heel sportief.

Uit een onderzoek van het Nederlandse Mulier Instituut blijkt dat
een deel van de vrouwen die borstkanker heeft (gehad) bepaalde
verliesaspecten ervaart. Ze voelen zich belemmerd om te bewegen en te
sporten door de gevolgen van de behandeling, vinden het eng of voelen
zich soms schuldig omdat ze niet zo sportief zijn. Die groep heeft veel
baat bij langdurige persoonlijke begeleiding om te (her)beginnen met
bewegen en sporten. Er moet ook meer aandacht zijn voor de groep

Ik ging vaak wandelen
en fietste elke dag
11 kilometer naar het
werk. Toch kon ik na
mijn laatste bestraling
zelfs geen 500 meter meer
fietsen.”
— CHANTAL, 36
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vrouwen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, zegt
het instituut. Het gaat onder andere om ouderen, mensen met een lage
sociaaleconomische status en migranten.
TIP

Veel

ziekenhuizen

bieden

oncorevalidatieprogramma

van

op

dit

twaalf

moment
weken

aan.

al

een

Dat

is

een herstelprogramma voor lotgenoten waar je beweeg- en
dieetadvies krijgt, maar ook psychologische en mentale steun.
Zo zijn er infosessies over slaapproblemen, leren omgaan met
een veranderd zelfbeeld … Een extra voordeel is dat je omringd
bent door lotgenoten die hetzelfde doormaken.

We zien dat wie zo’n programma volgt makkelijker weer aan het werk
gaat. Je leert op maat bewegen, en ziet een diëtist en psycholoog. Alle
deelnemers zijn heel tevreden. Hun conditie verbetert, ze zijn minder
moe en ze vinden contact met lotgenoten”, vertelt professor Marc
Peeters (diensthoofd oncologie in UZA).
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“Het bewijs is zo sterk dat we echt meer lotgenoten in zo’n programma
of aan het bewegen moeten krijgen. Sport is een van de beste remedies
tegen vermoeidheid als bijwerking van een kankerbehandeling. Hoe
contra-intuïtief dat ook voelt.”

BEWEEGTIPS

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kies een activiteit die bij je past.
Ga in groep bewegen: dat is leuk en motiverend.
Bouw de duur, intensiteit en frequentie geleidelijk op.
Een goed streefdoel is een half uur per dag sportief bewegen.
Rust even uit als de inspanning te zwaar wordt.
Variatie voorkomt verveling.
Zorg voor meer beweging tijdens je dagelijkse bezigheden. Elke f ysieke inspanning zorgt voor
gezondheidswinst, ook te voet om boodschappen gaan.
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B I K E , R U N & WA L K F O R T H I N K
PINK

Bewegen behoort tot het DNA van Think Pink, net omdat het
zo’n belangrijke rol speelt in preventie en herstel tijdens en na een
borstkankerbehandeling. Als nationale borstkankercampagne wil Think
Pink lotgenoten weer in het spreekwoordelijke zadel krijgen, en op een
leuke manier met elkaar in contact brengen. Daarom organiseren we
een brede waaier beweegevenementen voor jong en oud, hoe sportief je
ook bent. Je geeft je eigen gezondheid op een toffe manier een boost,
maakt mensen om je heen nog eens bewust rond borstkanker én zamelt
geld in voor borstkankeronderzoek.
Met Bike for Think Pink brengen we voornamelijk vrouwen op de
fiets. Tijdens de meerdaagse evenementen fietsen telkens 80 deelnemers
100 km per dag. Het is geen race tegen de tijd, maar een onvergetelijk
evenement waarbij fietsen en genieten centraal staan. Think Pink
zorgt voor alles, van overnachting, catering en bevoorrading tot
massages, fietsherstel en nog veel meer. De eendaagse evenementen zijn
laagdrempeliger en geschikt voor elke vrouw die houdt van fietsen.
Tijdens Run for Think Pink lopen deelnemers (m/v) ten voordele van
Think Pink op de grote loopevenementen in ons land. Deelname is gratis
als je beperkt fondsen werft. In ruil regelen wij je inschrijving, halen we
je rugnummer af en verrassen we je met onder andere een kuitmassage,
hapje en drankje. En met Walk for Think Pink maakt Think Pink
mensen warm voor wandelen in binnen- en buitenland tijdens een- of
meerdaagse evenementen. Tijdens de eendagsevenementen wandel je
gratis mee als je fondsen inzamelt voor borstkankeronderzoek.
TIP

Dankzij de Think Pink BikeSters en RunSters fiets en loop je
het heel jaar door in vrijblijvende groepen, onder leiding van
een Bike of Run Captain. Vrouwen van elk sportief niveau zijn
welkom om gratis aan te sluiten. Alle info vind je op think-pink.
be/bikeforthinkpink en think-pink.be/runforthinkpink.

169

LEVEN MET EN NA BORSTKANKER

TOG E TH ER WE R ACE FOR TH E CU RE®

Daarnaast is er ook de Race for the Cure® in Brussel, Antwerpen,
Charleroi en Namen op de laatste zondag van september. Tienduizenden
deelnemers lopen 6 km of wandelen 3 km, maar vieren vooral samen het
leven en tonen solidariteit met (andere) lotgenoten. Dat symboliseren
de roze T-shirts voor lotgenoten, omringd door de witte T-shirts van
hun entourage en sympathisanten. De Race for the Cure® is het grootste
evenement wereldwijd in de strijd tegen borstkanker. Het evenement
ontstond in 1983 in de VS, maar weet ondertussen elk jaar wereldwijd
anderhalf miljoen mensen warm te maken in meer dan 100 steden. Ook
de andere Think Pink Europe-leden organiseren Races for the Cure®.
Zo komen we in heel Europa in beweging tegen borstkanker. Meer info
over de Europese Races vind je op thinkpinkeurope.org.
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J E VO E D I N G A A N PA S S E N K A N
J E OVE RLEVINGSK ANSE N
VERHOGEN

Een rapport van het World Cancer Research Fund International in
2014 toonde een link aan tussen je levensstijl en je overlevingskansen
na borstkanker.
»» Vrouwen met een gezond BMI voor en na de diagnose hebben de beste
overlevingskansen. Bovendien bleek uit deze studie dat zwaarlijvigheid
het risico verhoogt op acht kankers (darmkanker, endometriosekanker,
slokdarmkanker, kanker van de nieren, pancreas, eierstokken en
galblaas, en postmenopauzale borstkanker).
»» Vrouwen die actief aan lichaamsbeweging doen voor en na de diagnose
hebben betere overlevingskansen.
»» Voeding speelt ook een rol. De studies hierrond zijn minder talrijk,
maar tonen aan dat vezels en soja eten een positieve rol speelt, terwijl
veel verzadigde vetten eten negatief is. Er is echter meer onderzoek
nodig om formeel bewijs te vinden.

TIJDENS DE BEHANDELING

Aangepaste voeding voor lotgenoten kan onder andere zorgen voor een
betere reactie van de tumor op de behandeling en een vermindering
van de intensiteit en de duur van de bijwerkingen bij radiotherapie en
chemotherapie.
Er werd lang gedacht dat voeding geen deel uitmaakte van de
behandeling tegen kanker, en geen rechtstreekse bijdrage leverde
aan het genezingsproces. Daardoor kregen de aspecten voeding en
voedingsbegeleiding tijdens de ziekte vaak nog te weinig aandacht. We
weten nu dat dat niet helemaal correct is. Voeding blijkt wel degelijk de
behandeling tegen kanker te ondersteunen.
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Het is vooral belangrijk om tijdens de behandeling voldoende calorieën
te blijven opnemen zodat je genoeg energie hebt voor de behandeling.
Dat die calorieën afkomstig zijn uit minder gezonde voeding, is op dat
moment van ondergeschikt belang.
FABEL

Voedingssupplementen bieden géén efficiëntere bescherming
tegen kanker dan evenwichtige voeding. Het gebeurt wel meer
dat men naar voedingssupplementen grijpt omdat men denkt
daarmee kanker te kunnen voorkomen. Maar het Wereld Kanker
Onderzoek Fonds raadt dit ten stelligste af omdat het nog niet
bewezen is. Er bestaat ook gevaar voor bijwerkingen.

Overgewicht wordt in verband gebracht met een hoger risico
op borstkanker, of later nieuwe kankers zoals kanker van het
baarmoederslijmvlies of de dikke darm. Daarom is het voor mensen met
borstkanker die met overgewicht kampen goed om gewichtstoename
tijdens en na de behandeling te vermijden. Het best streef je naar een
normaal gewicht, maar doe dat nooit op eigen houtje. Een te snel of
te groot gewichtsverlies kan een invloed hebben op het effect van de
behandeling. Er zijn diëtisten die in oncologie gespecialiseerd zijn: die
kunnen voor begeleiding zorgen.
PREVENTIEF

Wetenschappelijk gezien zijn er momenteel voldoende aanwijzingen dat
een gezond gewicht, vijf porties fruit en groente per dag eten (in totaal
600 gram) en voldoende volkorenproducten in je voeding het risico op
bepaalde kankertypes helpen verminderen.
Zelfs kleine aanpassingen in je voedingspatroon kunnen al leiden
tot grote gezondheidsvoordelen. Een of twee extra porties groente
en fruit per dag, omschakelen van wit naar bruin brood, of een wat
langere dagelijkse wandeling kunnen al een positieve impact hebben.
Evenwichtige voeding bevat waardevolle stoffen die het lichaam helpen
om zich tegen ziekten te beschermen.
VOEDING NA K ANKER: TIPS
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Een gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding blijft ook na de
behandeling bijzonder belangrijk. Onderzoek geeft aan dat de volgende
preventieve voedingstips ook het risico op herval, op een nieuwe kanker
of op andere chronische ziekten kunnen helpen beperken:
»» Streef naar een gezond lichaamsgewicht.
»» Wees elke dag minstens 30 minuten matig fysiek actief, bijvoorbeeld
door stevig te wandelen.
»» Beperk calorierijke voeding zoals vetrijke snacks en suikerrijke
tussendoortjes en dranken.
»» Eet voldoende groente, fruit, volle graanproducten en peulvruchten en
varieer zo veel mogelijk (vooral in kleur).
»» Eet dagelijks ten minste vijf porties (600 gram) groente en fruit.
»» Beperk rood vlees tot maximaal 500 gram per week en vermijd bewerkt
vlees (salami, worst, paté).
»» Drink bij voorkeur geen alcohol, of beperk je in elk geval tot één
consumptie per dag.
»» Vermijd zout.
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IN G E (3 4)
VRIEND
TWEE KINDJES
DIAGNOSE: JULI 2012

DE DIAGNOSE

en twijfelde. “Laat maar snel een
echo maken”, zei ze. Maar ik was

Zoals veel vrouwen voelde ik een

gerustgesteld door dat eerdere

knobbel. Ik maakte me niet echt zorgen.

onderzoek, dus haastte me niet echt.

Ik had geen pijn, had hopen energie.

Een maand later moest ik in het

Maar ik wilde het wel laten controleren.

ziekenhuis zijn om een foto van mijn

Een afspraak voor een routineonderzoek

wijsheidstanden te laten maken, ik zou

bij mijn vaste gynaecoloog kon pas in

er dan meteen wel die borstfoto bij

juni. Omdat ik toch wat ongerust was,

laten maken.

maakte ik een eerdere afspraak bij een
andere gynaecoloog waar ik vroeger ook

Het was vrijdag 13 juli. Ik ga de datum

nog weleens was geweest. Er was geen

nooit vergeten. Hoewel die mensen erop

enkele reden om me zorgen te maken, zei

getraind zijn om niks te laten merken,

ze. Ik was jong, ik had geen aanleg en

merkte ik aan de lichaamstaal van de

de structuur was regelmatig. Het zat

radioloog dat iets niet goed was. Ik

dan ook nog eens vrij hoog, wat atypisch

kreeg de kriebels. Op hetzelfde moment

is voor borstkanker. Het was niet meer

volgden onmiddellijk een mammografie en

dan een vetbolletje. En als ik dat echt

een biopsie. Hij nam afscheid met het

wilde, konden ze het weghalen, maar ja,

advies om maandag zo snel mogelijk naar

dan had ik wel een litteken. Ze deed

mijn gynaecoloog te bellen en sloot af

alsof ik me van alles in mijn hoofd

met een bemoedigende knik. Alsof hij

haalde, dus liet ik het vallen.

wilde zeggen: “Veel sterkte meisje.” Ik
ben dat weekend beginnen nadenken. Wat

De afspraak met mijn vaste gynaecoloog

als? Maar ik heb nooit aan het ergste

ging gewoon door, een paar maanden

scenario gedacht. Ik panikeerde niet.

later. Zij is oncologisch gynaecoloog

Maandagochtend belde mijn gynaecoloog
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zelf. Ik was net voor mijn werk op weg

we hadden hem volledig zien aftakelen

naar de bank. “Ben je aan het rijden?”,

door de chemo. Ik zag mezelf al

vroeg ze. “Zet je even langs de kant.

hetzelfde lot ondergaan.

Ik zou willen dat je binnen een uur
hier bent. En misschien pak je het best

Een week na de diagnose werd ik al

iemand mee.” Ik heb nog aangedrongen:

geopereerd. Ik ben er vanaf gekomen

“Is het dan borstkanker?” Maar ze wilde

met een borstsparende ingreep. Ik

me zien. Uiteraard wist ik al waarom.

heb een klein litteken, en mijn borst
loopt daar wat in een dal in plaats

Op mijn werk heb ik direct de

van een bolling. Niets om mij slecht

personeelsdienst verwittigd dat ik

over te voelen. Daarover maakte ik me

dringend naar het ziekenhuis moest. Later

op voorhand ook weinig zorgen, raar

heb ik gehoord dat ze dachten dat ik een

misschien. Waar ik vooral mee inzat,

miskraam had. Daar had ik natuurlijk

was mijn carrière. Ik was recht van de

meer de leeftijd voor. Ik heb mijn man

schoolbanken beginnen werken in een

gebeld en gezegd dat hij mee moest

tegelbedrijf en had me daar in zeven

naar de dokter. Dat het niet goed was.

jaar tijd opgewerkt. Van verkoopster

Onze relatie liep al een tijdje niet zo

in de toonzaal tot verantwoordelijke,

lekker, maar op zo’n moment wil je gewoon

en er wachtte me een nieuwe promotie.

iemand naast je die je vasthoudt en zegt

Ik had jaren voor mijn werk geleefd

dat alles goed komt.

en ineens sprak de dokter over een
behandeling van achttien maanden.
Terwijl ik dacht tegen kerst weer aan

M E T E E N VA N S TA R T

het werk te zijn. Al de rest — mijn
haar kwijtraken, mij ziek voelen —

Het eerste wat ze zei, was dat ik

daarmee kon ik wel om. Ik was vooral

zo snel mogelijk geopereerd moest

bang dat ik in een volledig isolement

worden. Ze wisten intussen dat het

zou terechtkomen.

een hormoongevoelige tumor was.
Door mijn jonge leeftijd hadden de

Daarnaast voelde ik heel snel dat niet

artsen al besloten dat ik na de

alle collega’s even fair waren in mijn

operatie direct chemo moest krijgen.

afwezigheid. Ik hoorde dat één vrouw

Waarschijnlijk gevolgd door Herceptine,

tegen klanten verhaaltjes opdiste

radiotherapie en nog een paar jaar

over mij. Dat mijn borst volledig

antihormoontherapie. Bovenop de angst

geamputeerd was. Dat ik nooit meer

voor een heel lang genezingsproces

kinderen zou kunnen krijgen. Of een

kwam vooral de boodschap ‘chemo’ hard

andere keer, dat ik helemaal niet zo

aan. Een aantal jaar eerder was mijn

ziek was. Ik wist al lang dat zij mij

grootvader gestorven aan longkanker en

zag als haar grote concurrent binnen
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het bedrijf, maar het besef dat iemand

goed voelde, werkte ik wat in mijn tuin.

zo van je ziekte kan gebruikmaken … Ik

Ging ik eens wandelen. Ik nam wat meer

hield mijn hart vast voor hoe het zou

tijd voor mijn persoonlijke verzorging,

zijn als ik terugkwam.

want mijn huid zag erg af door de chemo.
Ik ging koffiedrinken met mijn oma. Vaak
met mijn ouders op stap. Af en toe ging

NIEUWE LIEFDE, NIEUW LEVEN

ik zelfs shoppen. Zo voelde ik me weer
eventjes vrouw.

De chemo viel uiteindelijk beter mee
dan gevreesd. De eerste keren was ik

Ik volgde al avondlessen

vooral misselijk en heel moe. Ik heb

vastgoedmakelaar. Dat ben ik blijven

uiteindelijk twee verschillende soorten

doen. Het gevoel dat ik bepaalde zaken

chemo gehad. De laatste drie beurten

zelf in de hand kon houden en dat ik aan

kwam daar ook nog eens Herceptine bij.

mijn toekomst werkte, heeft me altijd

Op die combinatie heb ik enorm sterk

gesterkt. Ik wilde me nuttig blijven

gereageerd. Het was alsof ze diep

voelen, deel van de maatschappij, ook al

vanbinnen in mijn botten met een naald

was dat niet altijd makkelijk.

aan het prikken waren. Ik kon niet
slapen, moest constant naar het toilet.

Onbewust begon ik na te denken over

Die pijn putte me volledig uit. Ik zat er

waarom dit me overkomen was. Ik leefde

echt door op het eind.

heel jachtig. Ik deed dingen die me
zelf geen voldoening gaven voor of

Ik had altijd een ongelooflijk drukke

in het teken van anderen, zoals die

agenda gehad. Naast mijn fulltime

traiteurszaak. Ik had amper vrije tijd.

job werkte ik ook als zelfstandig

Ik ben een natuurmens, maar op mooie

interieurontwerpster, deed ik de

dagen was ik altijd aan het werken op

boekhouding voor de zaak van mijn man,

andermans feesten. We hadden geen vrije

en in het weekend hadden we samen een

tijd meer, en waren het zelfs verleerd

traiteursdienst voor feestjes. Heel

om van de mooie dingen in het leven

slopend, maar we waren trots op wat

te genieten. Ik besefte dat ik dat

we samen al bereikt hadden op jonge

niet meer wilde. Ik ben beginnen lezen

leeftijd. Nu had ik ineens tijd op

over mindfulness en heb later ook een

overschot. Ik heb geprobeerd om die

cursus gevolgd. Ik ben me terug beginnen

extra tijd goed te gebruiken. Dat zeggen

uitleven in hobby’s, zoals schilderen.

ze ook in het ziekenhuis, dat je goed

Terug naar de dingen die ik graag deed,

zorg moet dragen voor jezelf. Ik heb dat

maar waarvoor ik geen tijd meer maakte.

gedaan. Lang slapen, twee uur ontbijten,

Het klinkt zo eenvoudig, hé, doen wat

op het gemak de krant lezen. Als ik me

je gelukkig maakt. Maar ik deed al
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jaren alleen wat iemand anders gelukkig

en word je daar naartoe getrokken.

maakte.

Ik kende Anthony al langer, maar ben
verliefd geworden op hem terwijl ik

Dat besef zorgde ervoor dat ik ook, vrij

ziek was. Na mijn laatste chemokuur

abrupt, de dingen waarbij ik me niet

ben ik thuis vertrokken. “Ze is gek

goed voelde uit mijn leven wilde. Dat

geworden, ze gebruikt haar ziekte als

betekende ook mijn huwelijk. Er was de

excuus om weg te gaan.” Mensen wezen

laatste jaren veel gebeurd tussen mijn

me met de vinger. Vrienden wisten niet

man en mij. Ik had het gevoel dat de

welke kant ze moesten kiezen. Terwijl

tegenslagen elkaar bleven opvolgen. We

dit geen lichtzinnige beslissing was.

hadden een zware verbouwing aan ons huis

Tijdens mijn ziekte had ik weer voeling

achter de rug, met de nodige problemen.

gekregen met wat me gelukkig maakte,

Ook de opstart van een nieuwe zaak had

en ik wilde geen tijd meer verspillen

voor hindernissen gezorgd. Het ging niet

aan andere dingen. Mijn ex-man zegt dat

goed tussen ons.

ik gevlucht ben van alle ellende. Dat
ik wilde breken met al het negatieve

Ik ging er in het begin wel van uit

in mijn leven, en dus ook maar met hem

dat we hier samen door zouden raken.

gebroken heb. Misschien wel.

Dat na mijn ziekte niets ons nog zou
kunnen breken. Maar al snel bleek dat

Het eerste jaar zijn Anthony en ik

we mijn ziekte allebei op een andere

zeven keer op reis geweest. Ik heb

manier verwerkten. Hij wilde dat alles

eindelijk leren skiën, wat ik al zo

gewoon doorging als vroeger. Ik trok me

lang wilde. Natuurlijk kun je zo niet

terug in mijn eigen cocon. Ik vond dat

eeuwig leven, maar het toonde wel hoe

ik het recht had om ziek te zijn, dat

ik snakte naar een ander leven. Ik was

er een keer iemand voor mij zorgde. Ik

een beetje bang voor de reactie van mijn

was altijd de sterke Inge geweest. Niet

familie, maar zij zagen hoe gelukkig

klagen, niet zeuren. Dus dat deed ik

ik was. De familiebanden zijn nu ook

ook niet. Maar nu wilde ik zwak kunnen

veel beter, omdat ik veel meer tijd heb.

zijn. Bij de persoon die ik het meest

Uiteindelijk is alles op zijn pootjes

vertrouwde moest ik toch kunnen tonen

terechtgekomen, maar het is lastig

dat het niet goed ging, dat ik zorg en

geweest. Op den duur ga je geloven wat

troost nodig had? Hij probeerde dat wel,

de mensen zeggen en leg je de schuld bij

maar uiteindelijk kon hij er niet zijn

jezelf. Maar niemand weet wat binnen een

voor mij op de manier die ik nodig had.

koppel allemaal speelt.

En dan zijn er mensen bij wie je je wel
goed voelt, met wie je wel kunt praten
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TIEN JAAR OUDER GEWORDEN

niet. Ik kon goed leren. Een keer iets
lezen en ik kon het. Nu weet ik op het

Ik ben een perfectionist. Als ik iets

eind van mijn pagina niet meer wat ik

doe, moet het onmiddellijk goed zijn.

gelezen heb. Het moeilijkste is dat je

Dat lukt niet altijd meer. Ik moet het

machteloos staat. Je kunt wel een beetje

tempo van mijn lichaam volgen. Ik ben

verbeteren, maar wellicht komt het nooit

niet meer dezelfde. Ik heb het idee dat

meer volledig goed. De artsen hebben

mijn lichaam tijdens de behandeling

me altijd gezegd dat ik moest rekenen

tien jaar ouder geworden is. Mijn

op een paar jaar revalidatie, maar dat

uithoudingsvermogen is minder, net als

alles weer zou goed komen. Nu vertellen

mijn concentratie. Emotioneel is het nog

ze me doodleuk dat chemo je hersenen

met pieken en dalen, maar dat steek ik

blijvend kan aantasten. Dat is moeilijk

op de hormonen (lacht).

om te aanvaarden.

Ik word soms wakker en weet dat het
een slechte dag zal worden. Vroeger kon

R E VA L I DAT I E

ik mezelf dan oppeppen, focussen, maar
dat gaat niet meer. Ik vond deze fase

Ik ben heel snel begonnen met mijn

de moeilijkste. Het is voorbij, ik wil

revalidatie. Een paar dagen na mijn

vooruit. Ik wil opnieuw werken en leven

bestraling was ik al bezig met

met de kracht en ambitie van vroeger.

oncorevalidatie in de Koninklijke Villa

Maar dat gaat niet en dat frustreert me.

in Oostende. Achteraf gezien te snel,

Weer fulltime werken was een aanpassing.

maar ik had het toen mentaal nodig. Ik

Om 16 uur ben ik vaak kapot. Om 21.30

was het beu, ik wilde het gevoel hebben

uur ga ik slapen, anders ben ik de

weer iets op te bouwen. Als je daar

volgende dag geen mens. Ik verplicht

aankomt, ben jij er het slechtst aan

mijn vriend om mee te gaan slapen, want

toe. Je ziet anderen die al veel verder

ik vind dat belangrijk als koppel. Maar

staan en trekt je daaraan op: ja, ik ga

voor hem is dat natuurlijk niet zo leuk.

dat ook weer kunnen. We herkenden bij
elkaar ook vaak dezelfde kwaaltjes en

Vroeger ging ik naar de supermarkt

deelden lief en leed.

zonder lijstje en bracht ik alle twintig
producten mee die ik nodig had. Nu heb

Op het einde was ik de sterkste, en had

ik twee dingen nodig, en ik kom met

ik het idee dat ik niet meer voldoende

drie andere dingen thuis. Ik moet alles

vooruitging. Ik wilde weg van zieke

opschrijven. Ook wat mensen tegen me

mensen, terug naar het echte leven. In

zeggen. Ook al prent ik me in dat ik

een gewoon fitnesscentrum kon ik niet

iets moet onthouden, ik onthoud het

mee — geloof me, ik heb het geprobeerd
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— dus ben ik beginnen lopen. Maar zelfs

uitwaaien en beseffen hoe nietig we

Start to Run met Evy was te zwaar. Een

zijn. Het risico op herval zit altijd in

minuut lopen, ik kon dat niet. Ik had

je kop. Zo’n nieuws drukt je ineens heel

aangepaste training nodig, die ik heb

hard met je neus op de feiten en laat je

gevonden bij Think Pink. Elke donderdag

in enkele seconden weer alles beleven.

ging ik samen met een groepje vrouwen
lopen. Sommigen lotgenoten, anderen

Ik ben goed anderhalf jaar thuis geweest

gewoon dames die sociaal geëngageerd

voor ik weer begon te werken. Ik wilde

zijn. Het belangrijkste is de steun en

zo goed mogelijk hersteld zijn voor

het positivisme in de groep. Ze geven je

ik herbegon. Na de behandeling met

vleugels.

Herceptine ben ik halftijds begonnen.
Dat lukte, maar ik wilde mijn promotie,

Bij de start trainde een vrouw die vijf

waarvoor ik had gewerkt en waarop

jaar eerder kanker had gehad voor een

ik recht had. Maar ze wilden me geen

marathon. Dat gaf me weer een doel, en

duidelijkheid geven tot ze wisten of

enorm veel moed. Maar ook omgekeerd: je

ik weer voltijds zou kunnen werken.

ziet dat iedereen weleens een moeilijk

Intussen werd ook het conflict met

moment heeft, ook wie geen kanker heeft

die collega op de spits gedreven. Ze

gehad. En dan besef je dat jij voor hen

maakte me zwart, schoof fouten in mijn

iets kunt betekenen.

schoenen waarmee ik niets te maken had.
Ik kon niet meer mee, vertelde ze de

Drie jaar geleden is bij iemand van

bazen. Allemaal dingen die niet waar

ons loopgroepje weer een borsttumor

waren, maar ze pakte me wel op mijn

vastgesteld. Geen herval, gewoon weer

zwakke plek, mijn ziekte en wat ik eraan

het slechte lot getrokken. En het zag er

overhield. Ik vond dat zo onrechtvaardig,

niet goed uit. Het is raar. Je zit in een

voelde me zo machteloos.

soort flow, je gaat vooruit en de kanker
verschuift wat naar de achtergrond.

Toen ik achteraf daarover met andere

Soms leef je alweer wat te snel, wat

lotgenoten sprak, bleek ik niet de

te weinig bewust. En dan krijg je zo’n

enige te zijn bij wie de terugkeer naar

mailtje dat je vriendin hervallen is.

het werk moeilijk verliep. Alsof ziek

Zo’n positieve vrouw die al zo veel

zijn nog niet zwaar genoeg is … En raar

heeft meegemaakt. Ik ben in tranen

genoeg: na alles wat ik had meegemaakt

uitgebarsten. Mijn eerste idee was dat

— de ziekte, de scheiding — deed dít me

ik wou dat ik het was, en haar de pijn

echt in een put vallen.

kon besparen. Mijn tweede idee was dat
ik het effectief had kunnen zijn. Ik ben

Ik heb alles kunnen weerleggen, maar

direct naar de zee gereden. Even gaan

er was iets gekraakt in me. Toen
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een tijdje later een aanbod kwam bij

daarop. Een bewuste strategie, denk

een ander bedrijf, heb ik die kans

ik. Door me te laten nadenken over de

met beide handen gegrepen. Sindsdien

toekomst stopte ik met piekeren over

ben ik daar fulltime aan de slag als

kanker en doodgaan. Er was geen tijd

interieuradviseur voor modelwoningen.

meer om eicellen natuurlijk te laten

Een veel leukere job, dus dat is

rijpen of om hormonen te slikken om

uiteindelijk goed uitgedraaid. Ik heb

eicellen te oogsten. De enige optie was

tijdens mijn sollicitaties niet gezegd

eierstokweefsel weghalen en invriezen.

dat ik kanker heb gehad, omdat mensen

Dat hebben ze tijdens mijn borstoperatie

me dat hadden afgeraden. Ik zou nooit

gedaan.

gelogen hebben, maar niemand heeft me
rechtuit gevraagd naar mijn gezondheid.

Toen ik een relatie begon met Anthony

Het wrong een beetje, maar ik wilde niet

moesten we natuurlijk direct praten

erop afgerekend worden.

over zaken waarvoor andere koppels tijd
hebben. Wilden we kinderen of niet? We

Ik steek het wel niet weg. Ik loop mee

waren het er snel eens dat we graag

in loopwedstrijden voor Think Pink,

zeker eentje wilden, maar dat een mooi

ik vertelde het ook al aan een aantal

leven ook zonder kinderen kon. Normaal

collega’s. Ik denk dat de meeste mensen

gezien was ik nog vruchtbaar, maar ik

het weten. Ik hoop vooral dat ze het

had jaren antihormoontherapie voor de

zien als iets positiefs. Ik ben een

boeg, waardoor ik niet zwanger mocht

bewuster en sterker persoon geworden.

worden. Maar Anthony is tien jaar ouder,

Mijn kanker heeft me gevormd tot de

we wilden dus graag niet te lang meer

persoon die ik vandaag ben. Daarvoor

wachten. Ik wilde wel zeker zijn dat

hoef ik me niet te schamen, toch?

de chemo geen invloed zou hebben op de
gezondheid van een kindje. En ja, ik
denk natuurlijk na: wat als ik herval?

KINDJES?

Doodga? Maar dan weet ik dat mijn
kindjes een fantastische papa zouden

Al in het eerste gesprek met mijn

hebben. Ik wilde en wil me daardoor niet

gynaecoloog, waarin ik de diagnose

laten verlammen.

kreeg, kwam de vraag of ik kindjes
wilde. Dat was zo ver van mijn bed op

Mijn gynaecoloog zag op zich geen

dat moment. Ja, ooit wilde ik kindjes,

probleem om mama te worden, maar verwees

maar ik was nog te jong, mijn toenmalige

me door naar collega’s in UZ Leuven met

relatie zat niet goed en ik was nog

meer ervaring met zwangerschappen na

te veel bezig met mijn carrière. Toch

kanker. Daar sprak ik met de prof een

legde de dokter heel erg de nadruk

duidelijk schema af. Ik mocht stoppen
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met mijn antihormoonbehandeling en vier

cyclus van nul moest herdoen, maar

maanden wachten tot alle medicatie uit

dat ik alle jaren behandeling mocht

mijn lichaam verdwenen was. Daarna had

optellen.

ik een jaar tijd om zwanger te worden.
We hadden beslist om geen beroep te

Zoals elke mama zoek ik naar een

doen op ivf: ik had genoeg van alle

evenwicht tussen mijn gezin en mijn

ziekenhuisbezoeken en wilde geen nieuwe

carrière. Ik voel wel een sterke

rompslomp. Na twee maanden was ik

prestatiedrang, alsof ik wil bewijzen

zwanger. Ons zoontje was een droom van

dat ik nog mee kan na borstkanker. Dat

een baby: rustig, een goede slaper én

is vermoeiend, maar elke jonge mama is

een goede eter.

moe. Ik merk ook dat ik meer dan vroeger
voelsprieten heb voor verhalen. Het

Toen de antihormoonbehandeling na een

speelt in je achterhoofd: toen Kind &

zestal weken opnieuw moest starten,

Gezin vond dat Gust een groot hoofd had,

was dat een serieuze domper die me

sloeg de schrik me meteen om het hart,

van de roze wolk deed donderen. Nog

ook al wist ik ergens dat de kinderarts

tien jaar behandeling, en opnieuw

me zou geruststellen. Maar ik sta ook

alle nevenwerkingen. Ik belandde op

veel bewuster in het leven, en geniet

een rollercoaster van emoties. Maar

des te meer van mijn deugnieten. Ik

al snel begon het te knagen. Ons

ben zo blij dat ik de vraag heb durven

gezin was nog niet compleet. Na vier

stellen en dat ik bij de juiste mensen

maanden ben ik opnieuw gestopt, ook

begrip gevonden heb. De dokters hebben

al was de gynaecoloog niet helemaal

me eerlijk alle risico’s uitgelegd. Ik

akkoord. We wilden niet wachten tot na

voelde me goed begeleid, en het was

de hele behandeling, ook omdat Anthony

echt mijn beslissing. Net zoals de keuze

ouder is. Ook nu was ik snel zwanger

om geen borstvoeding te geven. Dat

van een tweede zoontje. Deze keer

mocht, als ik mijn behandeling verder

had ik minder problemen met opnieuw

uitstelde. Maar dat hoefde voor mij

antihormoontherapie. Zeker toen het

niet: ik heb alles wat ik me kan wensen.

goede nieuws kwam dat ik niet de hele
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OVE R DE LIE FDE

KANKER HEB JE NOOIT ALLEEN
Het is een bekende uitspraak, maar wel een die waar is: kanker heb je
nooit alleen. Niet alleen jouw wereld stort in, maar ook die van je partner
of van mensen dicht bij je. Ook zij krijgen af te rekenen met onzekerheid,
angst, machteloosheid, woede en teleurstelling. Ook veranderingen in
de taakverdeling zijn vaak niet te vermijden. Je partner moet heel wat
extra taken op zich nemen — doktersbezoeken, mensen die op bezoek
komen — en die combineren met dagelijkse bezigheden zoals een job,
het huishouden en de kinderen. Het is een natuurlijk reactie van vrienden
en familie om in het begin alle aandacht op jou te richten. Maar zelden
vraagt iemand aan je partner hoe die het redt. En dat is niet eerlijk, want
je geliefde maakt je ziekte ook van begin tot einde mee.
Het is nodig om samen een nieuw evenwicht te zoeken. Iemand alles
uit handen nemen en altijd ontzien werkt averechts als de ander dat liever
niet wilt. Misschien heeft je partner de neiging om veel dingen alleen te
regelen omdat jij al genoeg aan je hoofd hebt. Door jou bijvoorbeeld
buiten problemen met de kinderen te houden. Dat is ongetwijfeld goed
bedoeld, maar kan jou wel het gevoel geven dat je niet meer meetelt.
Tegelijk kan je partner zo ook het idee krijgen er overal alleen voor te
staan.
De emoties van familie en vrienden gaan misschien niet gelijk op met
die van jou. Iedereen gaat anders om met emoties en tegenslagen. De
een kijkt ze recht in de ogen, terwijl de ander liever zo ver mogelijk
vlucht. Het kan kwetsend zijn als je partner je ziekte vermijdt, terwijl jij
net nood hebt aan praten. Of omgekeerd. Jij wilt je herpakken, terwijl
je partner alles nog aan het verwerken is. Dat verschil kan het moeilijk
maken om elkaar te begrijpen. Je kunt elkaars gedachten niet lezen,
dus het is goed om daar regelmatig eens bij stil te staan. Kanker is een
crisismoment voor je relatie, een tijd waarin heftige emoties spelen. Dan
kunnen ook makkelijker conflicten ontstaan.

185

OVER LIEFDE EN LEVENSKR ACHT

“In tijden van borstkanker zie ik mensen aanlopen tegen pijnpunten
in hun relatie die er al waren, maar waarmee ze doorheen de jaren
leerden leven”, vertelt Nathalie Cardinaels (oncopsycholoog). “Stel dat
je partner niet over emoties kan praten en altijd alles weglacht. Je vond
dat doorheen de jaren niet prettig, maar dacht dat het anders zou zijn als
ooit iets heftigs speelt. Als dat niet het geval is, ben je teleurgesteld, boos
of misschien zelfs verbitterd. En dat terwijl je partner eigenlijk gewoon
reageert zoals altijd. Je moet accepteren dat dit deel is van hem of haar.
Het is niet makkelijk om dit ‘typische’ gedrag niet persoonlijk te nemen
of niet te zien als een persoonlijke afwijzing. Belangrijk is kijken hoe hij
of zij er wel, op een eigen manier, probeert te zijn voor jou. Ook al is dat
niet de manier die jij voor ogen had of waarop je hoopte. Zelfs in tijden
van crisis blijven we mensen met onze eigen persoonlijkheid, en dat mag.”

PA RT N E R S H E B B E N H E T M E E S T A A N E L K A A R A L S ZE :

»»
»»
»»
»»
»»

elkaar de ruimte geven om hun eigen weg te gaan;
contact houden en moeite doen om de ander te begrijpen;
open praten over alles, vooral over verwachtingen en wensen;
respect hebben voor hoe de ander met alles omgaat;
niet veroordelen, want dat levert afstand op.

Als je een partner hebt, is die meestal de grootste bron van praktische en
emotionele steun. Toch kan die steun ook stresserend zijn voor jou, als
je partner overbeschermend is bijvoorbeeld. Daarnaast hebben koppels
dikwijls angst om het elkaar moeilijker te maken als ze praten over
kanker en alle bijbehorende emoties. Ze willen elkaar sparen en vermijden
emotionele gesprekken, maar daardoor kun je je allebei heel eenzaam
voelen. Belangrijk in een relatie is het principe van wederkerigheid.
Tweerichtingsverkeer, wederzijdse steun, noem het zoals je wilt. Dat is
door de ziekte niet veranderd. Een relatie blijft een kwestie van geven
en nemen. Het is belangrijk dat jij niet alleen de zieke bent, iemand die
verzorgd moet worden, maar dat je ook nog partner bent, iemand bij wie
je eens kunt uithuilen.
Oncopsycholoog Angelique Verzelen (coördinator van het Cedric Hèle
Instituut): “Het is belangrijk om stil te staan bij wie welke steun nodig
heeft. Niet alleen jij als zieke, maar ook je partner. Binnen een relatie
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steunen partners elkaar. Het is belangrijk dat dat tweerichtingsverkeer
blijft als iemand ziek is. Je kunt wel zeggen dat je als koppel moet blijven
praten, maar als je partner geen prater is, heeft het geen zin hem of haar
te dwingen om emoties te verwoorden. Ik vind het wel belangrijk dat
gezinsleden elkaar af en toe op de hoogte brengen van wie waarmee bezig
is en hoe ze elkaar kunnen steunen. Zowel de lotgenoot als familieleden
moeten een evenwicht zoeken. Zorgverleners kunnen helpen door goed
in te spelen op wie nu juist wat nodig heeft, zodat lotgenoot en familie
niet geïsoleerd raken met hun onzekerheid. Dit is cruciaal omdat je
eenzaam voelen vaak moeilijker is om te dragen dan de ziekte zelf.”

“Ik heb me tijdens die
hele behandelingsperiode
enorm sterk proberen te
houden, maar vanbinnen
was ik doodsbang. Mijn
hoofd zat vol ‘wat als’vragen. Ik duwde die angst
weg door constant bezig
te zijn. Pas toen we — nog
niet zo lang geleden —
zeker wisten dat er geen
uitzaaiingen waren, ben
ik beginnen vertellen. Het
was alsof er letterlijk

Sommige partners eisen te veel van zichzelf. Ze willen altijd voor je
klaarstaan, maar dat kan niet. Juist omdat je wellicht lange tijd steun
nodig hebt, is het belangrijk dat je partner af en toe tijd neemt voor
zichzelf. Energie bijtankt door te gaan sporten of zich te ontspannen,
bijvoorbeeld. Het is geen schande om hulp te vragen. Misschien kunnen
familie of buren bijspringen. Bij je huisarts of de borstverpleegkundige
kun je ook altijd informeren naar thuiszorg.

iets van me af viel.”
— TOON (63), MAN VAN
LINDA (59)
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“Een aantal ziekenhuizen organiseert gespreksgroepen voor koppels”,
zegt Angelique Verzelen. “Bij psychologische begeleiding of tijdens
oncorevalidatieprogramma’s proberen we ook altijd de partner voor een
sessie of twee uit te nodigen. Zo proberen we ook aandacht te hebben
voor de gevoelens van de partner die nu mantelzorger is.”
Samen kanker doormaken is een heftig proces. Zat je relatie daarvoor al
niet goed, dan is het risico groot dat je verder uit elkaar groeit. Maar het
kan ook zorgen dat je als koppel beseft hoe graag je elkaar ziet en dat je
weer dichter naar elkaar groeit. Omgekeerd kan ook: een heel goede relatie
kan verwoest worden door de ziekte, bijvoorbeeld als de partner niet om
kan met de gevolgen, of als de lotgenoot de partner buitensluit. Gelukkig
geven de meeste koppels aan dat hun band nog sterker is dan tevoren.
Zo kun je onverwachte mogelijkheden ontdekken bij je partner, bepaalde
kwaliteiten nog meer appreciëren en door de ziekte alles beter relativeren.

“Vragen om een luisterend
oor is soms moeilijk: het
is niet makkelijk om te
erkennen dat je het soms
lastig hebt, want je wilt
niet dat je partner denkt
dat ze jou tot last is. De
liefde is immers altijd
groter dan de last.”
— ERIC, 62

TIP

Het is belangrijk om te beseffen dat mannen en vrouwen vaak
anders reageren op een ernstige crisis. Mannen hebben doorgaans
meer moeite met praten over hun gevoelens en storten zich in de
actie. Ze zoeken de beste dokter, regelen afspraken … Voor een
vrouw kan het dan weer belangrijk zijn dat ze even kan huilen
en haar gevoelens kan uiten. Als ze het gevoel heeft dat ze die
emotionele druk thuis niet kwijt kan, kan dat zwaar zijn. Het is
belangrijk te beseffen hoe elke partner zoiets verwerkt en welke
behoeftes jullie hebben, zodat beide partijen zich begrepen voelen.
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De diagnose borstkanker haalt nogal wat overhoop. Je lichaam, je
leven, maar ook je emoties. Gevoelens van verdriet, boosheid en pijn
overheersen mogelijk je dagelijks leven. Dat kan ook de eerste tijd na de
ingreep nog het geval zijn. Waarschijnlijk heb je wel iets anders aan je
hoofd dan seks en intimiteit. De diagnose wakkert ineens ook het besef
aan van kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Er is altijd het risico dat het
niet goed afloopt en elke lotgenoot denkt wel een keer aan doodgaan.
Maar ook je partner kan die angst hebben. Dat kan voor beiden een
ontredderende ervaring zijn.
De meest voorkomende psychische gevolgen zijn angst en
neerslachtigheid, prikkelbaarheid en slapeloosheid. Ook dat kan een
effect hebben op hoe je je voelt en hoe je in een relatie staat.
Toch hebben veel mensen met kanker net nood aan intimiteit, aan
zich emotioneel verbonden voelen met belangrijke personen uit hun
omgeving. Misschien kun je in die periode toch rust vinden in een
intieme relatie door bijvoorbeeld te knuffelen of een massage te krijgen.
TIP

Massages zorgen voor welzijn en levenskwaliteit. Ze verlichten
pijn

en

verminderen

angst

en

depressieve

gevoelens,

vermoeidheid, misselijkheid … allemaal klachten waar veel
lotgenoten mee te kampen krijgen. De vzw Zorgmassage leidt
oncomasseurs op. Meer info vind je op zorgmassage.be.

Seks is nog altijd moeilijk bespreekbaar, zowel binnen koppels als in de
zorgverlening. Borstkanker brengt op seksueel vlak heel wat – tijdelijke
of permanente – veranderingen met zich mee. Je kunt minder zin
hebben in seks. Zo moe zijn dat je er geen energie voor hebt. Je mist een
borst. Je hebt littekens. De behandelingen kunnen zorgen voor vaginale
droogte en een verminderd libido. Veel van die dingen zijn normaal,
en gaan ook weer over. Andere dingen zijn van meer permanente aard,
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maar ook daar zijn vaak oplossingen voor. Blijf er niet mee zitten: praat
erover met je dokter als die er zelf niet naar vraagt.

EEN VERANDERD ZELFBEELD DOOR DE
B O R S T O P E R AT I E

De herstelperiode na een borstoperatie kan tijd en energie vragen en
gaat gepaard met pijn en andere ongemakken. Maar een borstoperatie,
en vooral een amputatie, is een grote verandering voor je lichaam.
Bijgevolg ook voor je zelfbeeld – en daarmee ook je zin in seks.
Het belangrijkste doel van de borstoperatie is je overlevingskansen zo
groot mogelijk maken. Dat betekent dus dat je een manier moet vinden
om te leven met een verminkte of geamputeerde borst. Het is essentieel
om te zoeken hoe je je lichaam opnieuw kunt leren kennen, waarderen
en aanvaarden. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Het gaat
om een verliesverwerking: het verlies van je vertrouwde lichaamsbeeld.
Borsten zijn deel van het seksuele spel. Nu ben je ineens een borst kwijt,
ziet die er anders uit, of voelt ze vreemd aan. Je voelt de aanraking
anders, je huid is overgevoelig of juist ongevoelig. Je kunt het gevoel
hebben dat je seksuele aantrekkelijkheid voor een stuk verloren is. Laat
het verdriet om dit verlies zeker toe, en gun jezelf de tijd om het te
aanvaarden. Voor je partner kan het moeilijk zijn hier op een normale
manier mee om te gaan. Of je partner kan bang zijn voor jouw reactie:
wil je bijvoorbeeld aanrakingen aan de geamputeerde borst of net niet?
Het allerbelangrijkste is ook hier praten.
Bijkomende factoren in dit proces zijn vaak haarverlies en eventuele
huidproblemen door chemotherapie. In de spiegel zie je je eigen
kwetsbaarheid, je gehavende lichaam, en dat is voor veel lotgenoten
pijnlijk. Uit vele verhalen blijkt hoe belangrijk de schoonheidsconsulente
is om je opnieuw dichter bij jezelf te komen. Aandacht hebben voor
hoe je eruitziet, kan zeker helpen om je eigenwaarde te herstellen en te
groeien naar een nieuw zelfbeeld. Veel lotgenoten ervaren tijdens hun
ziekte dat hun lichaam alleen nog een object is dat wordt gemanipuleerd,
door allerlei ingrepen en onderzoeken, en dat alleen met een klinisch
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oog wordt bekeken. Het is voor velen een uitdaging om daarna opnieuw
dicht bij hun lichaam te komen, opnieuw te voelen, aan te raken en
aangeraakt te worden. Door je weer vertrouwd te voelen in je eigen lijf,
kan je behoefte aan seksueel contact weer groeien.
Het evenwicht na kanker is een nieuw evenwicht, je zelfbeeld na kanker
een nieuw zelfbeeld. Vaak is het afscheid nemen van wat je kende. In
die zin maak je als lotgenoot vaak een rouwproces door. Soms betekent
dat ook groei. Het kan dat je na verloop van tijd een grotere levenslust
ervaart, meer geniet of beter de kunst verstaat om te kiezen voor wat
voor jou echt belangrijk is. Geef jezelf tijd, en geef jezelf de ruimte om
alles op je eigen tempo te doen.

MINDER ZIN DOOR CHEMO EN BESTRALING

Tijdens behandelperiodes hebben de meeste lotgenoten minder zin
in seks. Spanningen, moeheid en je ziek voelen zijn veelvoorkomende
redenen. Vaak gaat een kankerbehandeling ook gepaard met depressieve
gevoelens. Soms krijg je daarvoor antidepressiva voorgeschreven. Ook
die kunnen een effect hebben op je libido.
Maar ook de behandelingen geven bijwerkingen. Chemo beschadigt
evengoed je gezonde cellen. Typische bijwerkingen zijn haaruitval,
braken en vermoeidheid. Allemaal dingen die de zin in seks
verminderen. Vrouwen die chemo ondergaan, hebben meer last van
vaginale infecties, vooral als ze ook antibiotica of corticosteroïden
krijgen. Je vaginawand kan ook dunner en droger worden, waardoor
vrijen pijnlijker wordt.
Door antihormoontherapie of chemotherapie kun je in de overgang
komen. Dit heeft meer effecten dan alleen de opvliegers waarover je
iedereen hoort. Je zin in seks is veranderd, de kriebels ontstaan niet
meer of minder snel omdat je hormonen er gewoonweg haast niet
meer zijn. Een ander probleem is vaginale droogte. Je wordt moeilijker
nat. Bij geslachtsgemeenschap kan dat zorgen voor pijn of eventueel
bloedingen.
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Ook door radiotherapie kan de vermoeidheid toenemen. Je kunt een
afkeer krijgen van zoenen omdat je mond droog voelt en je adem wat
viezer is dan normaal. Je vaginaslijmvlies kan ook aangetast worden en
droger en gevoeliger zijn.

NA DE BEHANDELING

Misschien komt het verlangen naar seks vanzelf terug als je lichamelijk
en psychisch herstelt. Vermoeidheid speelt vaak een grote rol, dus hoe
meer je werkt aan je fysieke conditie en vooruitgaat, hoe minder moe
je zult zijn. Als de zin niet ‘zomaar’ terugkomt, kan het goed zijn om
te vrijen vanuit een andere motivatie. Om te zien of alles nog ‘werkt’,
omdat je je graag weer ‘normaal’ wil voelen, of zelfs voor het welzijn
van je relatie.
“Geef het niet meteen op als die zin in seks niet terugkeert”, raadt
oncopsycholoog Nathalie Cardinaels aan. “Ook dat is volstrekt normaal.
Je kunt leren om goesting te creëren. Dat maakt van seksualiteit een
minder spontaan proces dan tevoren, maar dat betekent niet dat je er
niet van kunt genieten. Het vraagt energie om terug actief je lichaam te
ontdekken, te kijken welke zones na je behandeling erogeen zijn. Bekijk
het als opnieuw terechtkomen in de datefase: elkaar – maar ook jezelf
en je lichaam – opnieuw leren kennen, opnieuw ontdekken wat jij en
de ander leuk vinden op basis van jouw veranderde lichaam. Wat je
opwindt of prikkelt, kan veranderd zijn door de behandeling.”

GRETA (65) vond enkele
jaren na haar amputatie
een nieuwe vriend. “Hoe
hij reageerde, stelde
me gerust. Ik legde
zelf zijn hand op het
litteken op mijn borst,
en de ontlading voor ons
allebei was zo groot dat
we samen zijn beginnen te

Het is niet vanzelfsprekend om na een borstoperatie de draad van
de seksualiteit weer op te pakken. Je kunt het moeilijk hebben om
je veranderde lichaam te aanvaarden en worstelen met de vraag of je
partner je nog aantrekkelijk vindt. Maar ook je partner weet niet altijd
goed hoe die met de situatie moet omgaan. Mag hij of zij aan je litteken
komen of niet? De ene vrouw kijkt samen met haar partner naar het
litteken. De andere doet dat liever eerst alleen en toont het pas als ze
het aanvaard heeft. Er is geen ‘juiste’ aanpak. Iedereen doet het op zijn
eigen manier. Belangrijk is dat je je tijd neemt.

huilen. Dat moment was
zo mooi, ik krijg er nog
altijd kippenvel van. We
praten geregeld nog over
dat eerste moment van
intimiteit. Mijn lichaam
is niet gaaf meer, en
dat mijn partner daar zo
gewoon over deed, is voor
mij een teken van echte
liefde.”
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Even belangrijk is je angsten, onzekerheden en gevoelens met elkaar
kunnen delen. Anders dreigt het gevaar dat je elkaars gedrag verkeerd
interpreteert. Jij kunt je afzijdig houden omdat je je schaamt, je
partner om je bijvoorbeeld niet onder druk te zetten. Dat kan door
allebei verkeerd geïnterpreteerd worden als ‘geen zin meer hebben’.
En dan wordt het nog moeilijker om de afstand tussen jullie twee te
overbruggen. Praten is dus de boodschap.

TIPS

»»
»»

Zet elkaar niet onder druk, dat werkt averechts.
Praat samen over wat je nu leuk vindt qua seks en intimiteit. Mag je partner bijvoorbeeld aan je
geamputeerde borst komen of liever niet?

»»
»»

Seks hoeft niet altijd spontaan te zijn: plan vrijen op momenten dat je niet te moe bent.
Plannen betekent ook iets anders: neem de tijd om een nieuw vrijpatroon te ontdekken. Herontdek
elkaars lichaam. Zoen, knuffel, masseer, masturbeer. Seks is meer dan alleen gemeenschap.

»»

Gebruik humor en hou het luchtig, maar let op dat je elkaar niet kwetst met ongepaste grapjes of een
onhandige timing.

»»

Het is niet omdat je even niet meer vrijt dat je elkaar niet graag meer ziet. Behoefte aan intimiteit is iets
anders dan behoefte aan seks.

»»
»»

Vrijen kan te vermoeiend zijn. Kies een standje dat je kunt volhouden, of maak je vrijpartij korter.
Pijn kan komen door lymfoedeem of een pijnlijk litteken. Je kunt pijnmedicatie nemen, een andere
houding zoeken of bijvoorbeeld een warm bad nemen voor je gaat vrijen.

»»

Maak gebruik van een glijmiddel op waterbasis, vlak voor de penetratie. Dat kan met een condoom en
voelt niet te koud aan. Je kunt ook kokosolie gebruiken, maar dat maakt vlekken op je lakens.

»»

Je vindt in de apotheek ook een vaginale bevochtiger. Die moet je drie keer per week gebruiken en zorgt
voor langdurige vaginale bevochtiging.

Het kan best een paar maanden duren voor je weer de stap naar
seksualiteit zet. Een extra duwtje in de rug kan dan geen kwaad. Maak
het gezellig met een etentje, een glas wijn. Wees niet ontgoocheld als
het toch niet lukt, volgende keer beter. Of misschien bescherm je in het
begin je litteken liever nog even met een kledingstuk. Als jij je daar goed
bij voelt, moet je dat vooral doen.
Het kan ook goed zijn om je eigen seksuele mogelijkheden te onderzoeken.
Raak je lichaam aan, bekijk het in de spiegel. Herontdek jezelf, leer jezelf
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opnieuw kennen. Voel je je comfortabeler bij je nieuwe lichaamsbeeld,
betrek je partner dan in het proces. Vertel wat je prettig vindt, wat niet. Geef
opbouwende commentaar. Ga samen weer op seksuele ontdekkingstocht,
en je zult merken dat je nog seksueel plezier kunt beleven. Maar het is niet
eenvoudig: je seksleven herontdekken na kanker kan een opdracht zijn,
terwijl het net een terrein is waar alles bij voorkeur vanzelf loopt.

“Ik vond het eerst wat
moeilijk om dicht bij een
man te zijn, een andere
man dan mijn ex met wie
ik vijftien jaar samen
was. En natuurlijk ook
die littekens tonen, dat
zag ik niet zo zitten.
Die eerste keren trok ik

Als je toch vastloopt, kun je aankloppen bij een therapeut. Die stap zetten
is niet altijd gemakkelijk, maar borstklinieken hebben oncopsychologen
of soms zelfs seksuologen in dienst.

gewoon mijn pyjama aan
en liet ik nog niet veel
zien. Dat had ik nodig.
Maar mijn vriend vond dat
helemaal niet moeilijk.
Hij streelde mijn hele
lichaam, meed die

TIP

littekens of die nieuwe

Leven na een borstoperatie betekent dat je je lichaam opnieuw
leert waarderen en aanvaarden. Dat kan alleen door het litteken

borst niet. En dat voelde

te durven bekijken en aan te raken, ook samen met je partner.

goed. Dat maakte dat ik
me weer ‘heel’ en vrouw

In het ziekenhuis zet je de eerste stap. Je wordt aangemoedigd

voelde.”

om nog voor je ontslag samen met je partner te kijken naar het

— ANN, 39

litteken. Ook een borstprothese of borstreconstructie kan je
zelfvertrouwen tegenover de buitenwereld vergroten.
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IK BEN OOK NOG MAMA

Wanneer je als ouder kanker krijgt, is het niet altijd vanzelfsprekend om
er met je kinderen over te praten. Toch is het erg belangrijk om hen te
betrekken in het ziekteproces, want ze voelen toch aan dat er iets aan
de hand is. Dat doe je het best op hun niveau. De wijze waarop kun
je bespreken met een professionele hulpverlener. Samen zoek je naar
manieren om je kind geleidelijk aan en op een veilige, geruststellende
manier te betrekken. Zo heeft het ziekenhuis allerlei materiaal om dat
op een eenvoudige wijze over te brengen, aangepast aan de leeftijd van
je kind.

VERTELLEN OF NIET?
Hoe vertel je in hemelsnaam aan je kind dat mama ernstig ziek is en
misschien wel doodgaat? Je instinct als ouder is om je kinderen te
beschermen tegen pijn en verdriet. Je eerste reflex is misschien zwijgen
over je ziekte. Maar de ervaring leert dat praten uiteindelijk toch het beste
is. Durf open te zijn, ook als dat voor jou en je kind emotioneel is. Kinderen
merken dat ze au sérieux genomen worden en erbij horen. Zo behouden
ze een gevoel van geborgenheid, wat juist op dit moment erg belangrijk
is. Het zorgt voor de vertrouwensbasis die je als gezin nodig hebt.
Je kinderen merken dat alle emoties – vreugde, maar ook verdriet, angst
en zorgen – in je gezin gedeeld kunnen worden. Als je je ziekte verzwijgt,
bestaat het risico dat je hen kwetst als ze het achteraf misschien vernemen
van anderen, dat ze zich verraden voelen of dat ze een eigen interpretatie
geven aan de situatie. Wees eerlijk en open. Door hen te ontzien en zo
weinig mogelijk te vertellen, maak je hen mogelijk onzekerder en banger.

Ten opzichte van je kind is het positief dat je zelf de eerste stap zet.
Het is belangrijk om stap voor stap uitleg te geven en vragen rustig te
beantwoorden. Verder is het ook belangrijk dat ze hun gevoelens kunnen
uiten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen die informatie
krijgen over de ernst van de ziekte en de gevolgen van de behandelingen,
achteraf minder angst en problemen ontwikkelen.
TIP

Er is een informatiepakket: ‘Als je als ouder ziek wordt, praten
met kinderen over kanker’, uitgewerkt door de sociale dienst van
UZ Leuven. Ook bestaat er een website voor kinderen over dit
thema: kankerspoken.nl.

WAT V E R T E L L E N ?

Vertel wat je hebt, wat kanker is, waarom er iets aan gedaan moet
worden, wat de gevolgen kunnen zijn, en wat de komende dagen en
weken gaat gebeuren. Om het inzichtelijk te maken kun je een (kinder)
boek over het menselijk lichaam gebruiken.
Je kinderen betrekken bij de ziekte wil niet zeggen dat je alles tot in de
kleinste details uit de doeken moet doen. Probeer zo duidelijk mogelijk
te zijn, maar geef niet te veel informatie ineens en loop niet te ver op
de zaken vooruit. Hou rekening met hun leeftijd en begripsvermogen.
Probeer erachter te komen wat ze wel begrijpen en wat niet. Laat ruimte
zodat je kind zelf vragen kan stellen.
Geef de boodschap mee dat de ziekte niks met hem of haar te maken
heeft. Heel wat kinderen kampen namelijk met schuldgevoelens en
denken dat zij er iets mee te maken hebben dat jij ziek bent. Soms
reageert een kind afwerend. Ook dat is normaal. Je kunt het dan op een
ander moment opnieuw proberen.
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HOE VERTELLEN?

Kies een rustig tijdstip. Idealiter breng je als ouders samen je kinderen
op de hoogte. Je ziet dan allebei hoe ze reageren en je kunt er allebei op
inspelen. Op hun beurt zien je kinderen hoe hun ouders omgaan met de
ziekte. Breng alle kinderen tegelijk op de hoogte als dat kan. Iedereen
in het gezin kan dan meteen reageren en vertellen wat in hem omgaat.
Elkaars reacties zien en horen schept een band en maakt het misschien
iets minder moeilijk. Zijn jullie niet meer samen, stem dan af met je ex
hoe jullie dit aanpakken als jullie band dat toelaat. Is dat niet het geval,
doe het dan op de manier die jou het best lijkt.
Er is helemaal niks mis mee dat je zelf huilt bij je kinderen. Dat toont
dat emoties kunnen en mogen. Belangrijk is wel dat je vertelt waarom
je huilt. Omdat je verdrietig bent. Of nerveus omdat je de volgende dag
naar het ziekenhuis moet. Als jij je emoties toont, geef je je kinderen
impliciet de boodschap dat ook zij open mogen zijn over hun emoties.
TIP

Veel oudere kinderen zoeken naar informatie op internet. Daar
is veel over kanker te vinden. Maar kunnen je kinderen al goede
van slechte informatie onderscheiden? Vraag wat ze gevonden
hebben en praat er samen over.

H E T B E L A N G VA N VO O R S P E L B A A R H E I D

De eerste tijd verloopt vaak chaotisch. Probeer zo snel mogelijk samen
een vast dagritme op te bouwen. Vaste tijden om te eten en om naar
bed te gaan. Net als voorheen een verhaaltje voor het slapen of nog even
samen een proefwerk doornemen. Hou je kind niet thuis van school,
laat het naar de jeugdbeweging gaan. “Het is belangrijk dat er veiligheid
of voorspelbaarheid blijft. Dat kan helpen om weer greep op het leven te
krijgen”, zegt oncopsycholoog Angelique Verzelen.
Je zult waarschijnlijk al snel merken dat je kinderen, ondanks hun
verdriet, doorgaan met hun eigen leven. Je zou niet de eerste ouder zijn
die verbaasd is dat ze in deze omstandigheden lopen te zeuren over
kleren die ze wel of niet aan willen. Over hoe laat ze thuis moeten
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zijn of over de sportkleren die nog niet gewassen zijn. Alsof er niets
belangrijkers aan de hand is. Bedenk dat omgaan met verdriet zwaar
is. Kinderen, van welke leeftijd ook, kunnen niet voortdurend met hun
verdriet bezig zijn. Om als kind op de been te blijven moet je soms
eenvoudigweg aan iets anders denken en iets anders doen.

GA J E N U DOO D, MAMA?

Het is belangrijk om deze vraag niet uit de weg te gaan. Je kunt je kinderen
vertellen dat niet iedereen die kanker heeft doodgaat, en dat een heleboel
mensen genezen. Maar zeg ook eerlijk dat de afloop onzeker is en dat er
niet altijd een garantie is op een goede afloop. Leg het accent liever op het
feit dat er goede behandelingsmogelijkheden zijn, dat de dokter heel wat
medicijnen heeft en dat ze er alles aan doen om jou beter te maken. Zeg
wel dat je altijd eerlijk zult vertellen wat er aan de hand is. Garandeer je
kinderen ook dat er altijd iemand voor hen zal zorgen, wat er ook gebeurt,
en vertel wie dat kan zijn: je partner, een tante, opa of oma.

“Ik heb mijn kinderen
altijd bij alles
betrokken. Zo heb ik hen
tussen de twee operaties
een paar dagen thuis
gehouden van school. We
hebben gepraat over alles,

Voor wie te horen krijgt dat de kanker ongeneeslijk is, bestaan gespecialiseerde
brochures en boeken om daarover te praten met kinderen. Laat je bijstaan
door je vertrouwenspersoon in de borstkliniek (de borstverpleegkundige of
oncopsycholoog). “Ook als je te horen krijgt dat je terminaal bent, is het
belangrijk dat te vertellen aan je kinderen en jullie de kans te geven om dit
samen te beleven”, zegt oncopsycholoog Angelique Verzelen. “We weten
dat het rouwproces anders nadien moeilijker kan worden.”

elkaar omhelsd en samen
gehuild. Na de chemo ben
ik ook samen met mijn
dochter een sjaaltje gaan
uitzoeken in de stad. Ik
ben een grote voorstander
van openheid.”
— LIESELOT, 38
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Ook als je geneest, laat deze periode haar sporen na. Bij jou als
ouder, maar ook bij je kinderen. Kinderen denken nog vaak terug
aan wat allemaal gebeurd is. Zelfs jaren later komen ze soms nog met
(gedetailleerde) verhalen over wat ze toen meegemaakt hebben. Let erop
dat je kinderen niet ineens in hun schulp kruipen. Kanker tast ook
voor hen de vanzelfsprekendheid van het leven aan. De zorgeloosheid
waarmee ze in het leven stonden kan, al dan niet tijdelijk, voorbij zijn.
“Uit studies rond kinderen van wie een ouder kanker heeft, blijkt dat een
kwart emotionele problemen heeft of ontwikkelt”, zegt oncopsycholoog
Angelique Verzelen. “Een heel kwetsbare groep zijn pubers. Die beginnen
sowieso al hun eigen weg te gaan en zetten zich af tegen thuis. Maar hoe
verwarrend is het om je te moeten afzetten tegen een ouder die ziek is?
We zien ook dat vooral meisjes heel veel zorg beginnen over te nemen.”
Uit een Nederlandse studie bij zo’n 300 gezinnen van wie een ouder
kanker had, bleek dat 16 tot 29 procent van de kinderen zowel kort na
de diagnose als jaren daarna serieuze emotionele problemen had. Het
aantal problemen werd soms zelfs groter als er meer tijd voorbijging.
Een verklaring kan zijn dat kinderen het eerste jaar na de diagnose hun
eigen behoeftes en problemen aan de kant schuiven omdat de ouder het al
moeilijk genoeg heeft. Problemen kunnen dan op een later moment alsnog
ontstaan. Niet alle kinderen van een ouder bij wie kanker is vastgesteld
ervaren problemen. Het bleek dat adolescente dochters (11-18 jaar) en
jongens van de basisschoolleeftijd (4-11 jaar) een kwetsbare groep vormen.
Kanker is een ingrijpende ervaring voor je kind, maar kan ook positieve
gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Vaak merk je dat pas later.
Misschien staan je kinderen nu meer open voor de zorgen van anderen
of hebben broers en zussen onderling een hechtere band. Misschien
heb je allemaal samen als gezin geleerd hoe belangrijk het is om tijd
vrij te maken voor elkaar en om samen iets te doen. Dat geeft nieuwe
inspiratie, energie en moed voor de toekomst.
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WAT M E T M I J N O U D E R S ?

“Aan je kinderen vertellen dat je ziek bent, is erg moeilijk, maar hetzelfde
geldt voor je ouders”, vertelt Lienke Vandezande (verpleegkundig
specialist in UZ Leuven). “Misschien wil je hen die zorgen besparen, of
ben je bang dat het slechte nieuws te zwaar weegt. Ook voor je ouders is
jouw borstkankerdiagnose een zware klap. Hoe oud je ook bent, je blijft
hun kind dat ze het liefst willen beschermen. Ze willen opnieuw de zorg
voor jou opnemen, terwijl jij ondertussen je eigen gezin en je eigen leven
hebt. Bovendien zien ze hoe jouw kinderen ook getroffen zijn door je
ziekte, en willen ze ook hen bijstaan.”
Voor hen is het een moeilijke situatie en een emotionele zoektocht naar
het juiste evenwicht tussen je helpen, en jou en je gezin de ruimte geven.
Geef hen de kans om voor jou en jullie te helpen zorgen, om er ook
praktisch voor jou en jullie te zijn.
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DE EMOTIONELE VERWERKING
VA N B O R S T K A N K E R

Je bent hersteld van je operatie en eventuele behandelingen. Stilaan
herneemt het dagelijkse leven zich. Natuurlijk ben je opgelucht dat alles
achter de rug is, dat je thuis bent. Maar vaak begint dan pas de emotionele
verwerking. Tijdens je behandeling ging al je energie naar overeind
blijven. Beter worden. Overleven. “Een borstkankerbehandeling is heel
intensief. Je komt in de medische mallemolen terecht en wordt een stuk
geleefd. Vaak zien we dat emoties iemand pas overspoelen op het eind
van of na de behandeling”, legt oncopsycholoog Angelique Verzelen uit.
“Je gaat van ‘overleven’ naar ‘hoe moet het nu verder’. Je hoort dikwijls
dat mensen in een zwart gat vallen. Ook omdat de omkadering deels
wegvalt.”
De aandacht van de hulpverleners wordt minder. Bezoek en
telefoontjes van familie en vrienden nemen af. Voor je omgeving lijkt het
een afgesloten hoofdstuk. “Je ziet er toch goed uit”, zeggen mensen je,
waardoor je aan jezelf gaat twijfelen, terwijl je ervaringen pas beginnen
te bezinken en de vragen naar boven komen. ‘Wat heb ik nu eigenlijk
allemaal meegemaakt? Waarom ik? Waarom nu?’ “Het is niet abnormaal
dat na je behandeling gevoelens naar boven komen van angst, woede,
frustratie, machteloosheid of zelfs paniek. En nu jij erover wilt praten,
heeft niemand er nog echt oor naar. Je voelt je niet gehoord of begrepen,
en verwijt jezelf misschien stiekem dat je je aanstelt of overdrijft, omdat
je het emotioneel nog zo moeilijk hebt met wat je is overkomen. Weet
dat deze gevoelens volkomen normaal zijn en ook gewoon aanwezig
mogen zijn. Zie het als een onderdeel van je verwerkingsproces”, vertelt
oncopsycholoog Nathalie Cardinaels.

Je bent niet alleen: veel lotgenoten beschrijven het gevoel dat ze lichamelijk
wel genezen zijn, maar dat de kanker in hun hoofd is blijven zitten. Voor je
omgeving ben je genezen, maar de angst voor herval blijft. Soms leidt dit tot
communicatieproblemen, in het bijzonder met je partner. Jouw niet-zieke
partner wil het moeilijke hoofdstuk misschien afsluiten en toekomstplannen
maken, terwijl dat voor jou nog niet mogelijk is. Je voelt je niet begrepen.
Wat ook meespeelt, is dat je nu pas geconfronteerd wordt met de gevolgen
van de behandelingen voor je lichaam. Je conditie is slecht, alles moet
herstellen. Je had gehoopt je leven direct weer te kunnen opnemen
na de behandeling, maar negen op tien keer lukt dat niet meteen. Of
duurt het langer dan jij en je omgeving hadden verwacht. “Vandaar het
belang van de oncorevalidatieprogramma’s in het ziekenhuis, waar je
emotioneel en fysiek begeleid wordt”, zegt Angelique Verzelen.

TIPS DIE KUNNEN HELPEN BIJ HET VERWERKINGSPROCES

»»

Je ziekteperiode verwerken begint met omgaan met emoties. Daarvoor moet je ze leren herkennen en
durven toelaten. Je kunt vat krijgen op hoe je met je emoties omgaat.

»»

Een goede manier om emoties toe te laten en te verwerken, is ze delen. Je kunt een dagboek bijhouden,
een blog, of erover praten met vrienden of familie. Lotgenoten begrijpen als geen ander wat jij doormaakt.
Zoek mensen op die openstaan voor je verhaal en het niet minimaliseren of sussen.

»»

Weet dat positief denken niet moét. Je mag er bij momenten gerust de pest in hebben en het even allemaal
niet meer weten. Blijf vooral eerlijk met jezelf. Wat je ook voelt, prettig of onprettig, het mag er zijn.

»»

Een gezonde levensstijl — gezond eten, niet roken, bewegen — helpt om je lichamelijk en mentaal beter
te voelen. Vraag in de borstkliniek naar oncorevalidatieprogramma’s.

»»
»»

Sommige mensen vinden rust of kracht in muziek, de natuur of meditatie.
Aandacht voor verwerken hoeft geen continu proces te zijn. Daarin schuilt het gevaar dat je erin blijft
hangen. Zorg voor afgebakende momenten met volle aandacht. En kijk dan of je voor afleiding kunt
zorgen om het weer even los te laten.

TIP

Ook contact met lotgenoten kan helpen. Zij begrijpen wat
je doormaakt en kunnen vertellen hoe zij met die gevoelens
omgingen. Op verschillende plaatsen in dit land worden
lotgenotencontacten

georganiseerd.

Samen

Verder

in

de

Kempen, Naboram in Antwerpen, Borstkankergroep Aalst, EnVie
in Leuven, Vrouwen helpen elkaar, Ontboezeming … Je vindt alle
gegevens bij Trefpunt Zelfhulp via zelfhulp.be.
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Het kan een tijd duren voor je een nieuwe balans hebt gevonden, een manier
om alles een plek te geven. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe
je het best met kanker omgaat. Iedereen is anders, elke situatie is anders.
Iedereen verwerkt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wanneer
je merkt dat je je emotionele evenwicht niet terugvindt en dat je klachten
(geen eetlust, slaapproblemen, piekeren …) alleen maar erger worden, aarzel
dan niet om professionele hulp te zoeken. Mensen blijven hier vaak te lang
mee rondlopen. Hulp betekent niet per se maandenlang therapie. Soms
kunnen een of een paar gesprekken met een hulpverlener al helpen.
TIP

Met een app, Robbin, kun je lotgenoten ontmoeten, elkaar
ondersteunen, troost bieden en inspireren, en zelfs je eigen
stemming en mentale veerkracht in de gaten houden. De app is
ontwikkeld door het Trimbos-instituut, het Nederlandse instituut
voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid, ook bij
mensen met een lichamelijke aandoening.

Borstkanker is een bom die afgaat in je leven. Het kan goed zijn dat je
daarna wat anders in het leven staat. Maar verwacht niet dat je opeens
een radicaal ander persoon bent. Je bent niet ineens totaal zen of gaat
niet plots alles relativeren. Je blijft een mens, en mensen jagen zich soms
op in pietluttigheden. Daar is niks mis mee. Wel weten lotgenoten
vaak de kleine dingen meer te appreciëren. Bij sommigen leeft het besef
dat het leven snel voorbij kan zijn. Veel lotgenoten geven aan dat ze
emotioneler zijn sinds hun behandeling. Ze huilen sneller dan vroeger,
voelen hun emoties soms alle kanten opschieten, zijn prikkelbaarder.
Angelique Verzelen: “Herstelactiviteiten en lotgenotencontact vind ik
enorm waardevol. Er worden veel informatie en gevoelens gedeeld, maar
vaak wordt er ook heel wat afgelachen. Vrouwen vinden herkenning bij
elkaar. Ik herinner me een vrouw die heel erg last had van opvliegers
door de antihormoontherapie. Ze zei: ‘Ik heb alles al geprobeerd,
maar eigenlijk is het enige wat helpt op mijn blote voeten op de koude
badkamertegels gaan staan. En dat midden in de winter!’ Ze schaamde
zich een beetje, maar vertelde het toch in de groep. Bleek iemand anders
dat ook te doen! ‘Mijn man denkt dat ik gek ben als hij me ziet staan.’
De twee vonden zo herkenning en steun bij elkaar.”
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R A AK IK DIE ANGST VOOR DE
TOE KOMST OOIT K WIJT ?

Geconfronteerd worden met kanker betekent onzekerheid, angst voor
de toekomst, vragen over genezingskansen. De meeste vrouwen hebben
niets gevoeld toen ze de diagnose kregen. Hoe kun je zeker zijn dat je
lichaam je niet nog een keer zo verraadt? Raak je die angst ooit kwijt?
Hoe leer je daarmee leven?
De behandeling was gericht op de ziekte vernietigen. Maar vaak duurt
het jaren voor je dat écht durft geloven. Het is belangrijk dat je een
manier vindt om die angst te hanteren. Strikt medisch gevolgd worden
kan nodig zijn om dat iedere keer te bevestigen. Elk controlemoment zal
wellicht lastig zijn. Je wordt prikkelbaarder, de angst groeit, ongewild
word je bang voor een slechte uitslag. Geef je emoties de ruimte om
aanwezig te zijn: je kunt er toch niet tegen vechten. Hoe sneller je
aanvaardt dat dit moeilijke momenten zijn, hoe sneller je ermee leert
omgaan. “Veel lotgenoten voelen in de weken voor een controle plots
van alles in hun lichaam, en denken meteen aan uitzaaiingen of
herval. Weet dat dit vaak gewoon de angst is voor de controle die zich
lichamelijk uit”, geeft Nathalie Cardinaels aan.

“Ingrid en ik leerden
elkaar kennen op de
chemozaal. Het klikte
meteen. We vertellen

Vooral in de eerste periode na de behandeling staat het allemaal nog op
de voorgrond. Je kunt ook niet vergeten dat je kanker hebt gehad. Je
ziet je litteken, bent moe, hebt misschien last van pijn. Wat ook maakt
dat de paniek soms weer toeslaat als iemand uit je omgeving overlijdt
aan dezelfde kanker. Of als iemand hervalt. ‘Zie je wel’, denk je dan.
Sommige lotgenoten beschrijven het langzame emotionele herstel na de
behandeling als een rouwproces waarin je afscheid neemt van een leven
dat nooit meer zal zijn als voorheen. Ze vertellen dat ze niet goed durven
genieten of te zijn, omdat er altijd iets om de hoek lijkt te schuilen.

elkaar onze diepste
zielenroerselen, zelfs
dingen die we tegen onze
echtgenoten niet zouden
zeggen. Uiteindelijk kun
je toch het best over je
ziekte en de gevolgen
praten met iemand die
het ook allemaal heeft
meegemaakt. We hebben
zelfs elkaars littekens
gezien. Met mijn man praat
ik minder over mijn ziekte

TIP

dan met Ingrid. Vrouwen

Je kunt vóór een consultatie je vragen en angsten op papier
zetten. Zo zorg je er zelf voor dat je de angst niet ten top drijft

begrijpen elkaar daarin

en dat je realistisch blijft.

beter.”
— MARIE, 61
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Gun jezelf voldoende tijd om met deze gevoelens om te gaan. Je kunt dit
proces niet versnellen, hoe graag je dat ook zou willen. Het vertrouwen in
je toekomst en de durf om opnieuw plannen te maken op lange termijn,
moet groeien. Hoe langer de kanker achter je ligt, hoe kleiner je angst
voor herval, al zal die op de achtergrond wellicht altijd aanwezig zijn.
Voor sommige mensen blijft de impact van die angst groot. Ze functioneren
niet of durven niet voluit te leven. Wie weet wordt wat ze hebben opgebouwd
wel weer afgenomen? Angst en onzekerheid zijn veelvoorkomende gevolgen
van een kankerbehandeling en dat is normaal. Stilaan wordt deze angst beter
hanteerbaar. Als dat niet het geval is, kun je professionele hulp overwegen.

E E N PA A R T I P S

»»
»»
»»

Blijf praten over je angsten, eventueel met lotgenoten.
Zoek een nieuwe hobby of activiteit die je kan afleiden.
Je kunt ook een cursus of therapie zoeken die je bewust maakt van je innerlijke kracht om om te gaan met
angst of spanning. Veel lotgenoten hebben baat bij meditatie, yoga of relaxatieoefeningen.

»»

Neem een blad papier en schrijf alles op waarvoor je bang bent. Soms is die angst ongegrond en zie
je dan dat je die kunt loslaten. Andere angsten zijn wel realistisch, zoals de angst voor herval, maar ga
voor jezelf na hoe je hiermee kunt omgaan op een gezonde manier. Bijvoorbeeld door de angst te leren
(ver)dragen zonder erdoor meegesleurd te worden. Leg je lijstje voor aan een vertrouwenspersoon of
psycholoog. Zo kun je er samen over praten.
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W AT K A N M I J N O M G E V I N G D O E N ?

Partners, familie en vrienden kunnen je ziekte, pijn en angst niet wegnemen.
Toch kunnen ze veel steun bieden door oprechte aandacht en praktische
zorg. Wellicht heb je graag dat ze betrokken blijven bij elke stap in het
behandelingsproces en meegaan naar afspraken bij de dokter of naar de
chemokuren. Het zorgt er alleszins voor dat je je minder eenzaam voelt met
je ziekte.
Het is voor iedereen zoeken hoe om te gaan met je ziekte. Sommige mensen
geven minder steun dan je had verwacht, anderen staan onverwachts voor
je klaar. Mensen begrijpen ook niet altijd hoe groot de impact is van
borstkanker. “Je ziet er goed uit”, “alles is nu voorbij”, “het leven gaat
voort”: het zijn maar enkele van de opmerkingen die jou absoluut niet
helpen. Steek niet te veel energie in mensen die je situatie niet begrijpen.
Soms wil je omgeving je ziekte minimaliseren. Ze kennen altijd iemand
die het erger heeft, zieker is, je hebt ‘maar radiotherapie’ gehad. Je mag
daar gerust op reageren. Sommigen zullen dat begrijpen, anderen niet.

TIPS VOOR JE OMGEVING

»»

Blijf ook na de behandelingen paraat voor praktische en emotionele steun. Het proces is na de ziekte
nog lang niet voorbij. Wees concreet in je hulpaanbod: help de hond uitlaten, boodschappen doen, de
was doen …

»»

Loop niet weg. Soms voelen mensen zich zo ongemakkelijk dat ze de zieke ontwijken. Maar je hoeft niet
te weten wat te zeggen, er zijn is al voldoende.

»»

Ook al lijkt de ziekte voor jou intussen lang geleden, vraag eens hoe het echt gaat. Of ze nog last heeft
van pijn, vermoeidheid of angsten. Maak tijd om naar het antwoord te luisteren en voor een open gesprek.

»»

Je hoeft niet veel te zeggen. Concentreer je vooral op luisteren. Laat je vriendin of partner over haar
beleving van de ziekte praten. Geef de volledige ruimte om te praten over gevoelens zoals verdriet, pijn,
angst … Minimaliseer of sus deze gevoelens niet. Lotgenoten willen hun gevoelens en pijn uiten en hebben
niets aan de raad dat ze ‘sterk’ moeten zijn. Ook ‘ik weet niet wat ik hierop moet zeggen, maar ik wil er voor
je zijn’ kan veel betekenen. Je hoeft niet te begrijpen wat je vriend(in) meemaakt, maar het wel respecteren.

»»

Maak geen opmerking à la: “Ben je nu nog altijd moe? ” Elk lichaam is anders en heeft tijd nodig om te
herstellen.

»»

Dring geen hulp op, ook niet in het begin. Doe concrete voorstellen. Besef dat de ander er moeite mee
kan hebben dat zij of hij als gevolg van de ziekte minder zelfstandig is.
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Kanker hebben gaat vaak gepaard met een langdurige emotionele
tijd, ook nadat de behandelingen voorbij zijn. Emotionele steun is
daarom belangrijk voor een langere tijd. Contact onderhouden kan
op verschillende manieren. Soms is een berichtje of mailtje al goed.
Bloemen of een mooie kaart doen jou vast plezier, net als samen iets
doen, maar laat het gerust weten als je op het moment zelf niet de
energie hebt.
Ook praktisch kan je omgeving heel wat betekenen voor jou. Je leven
staat emotioneel op zijn kop, maar ook praktisch wordt alles door elkaar
gegooid. Mensen om je heen kunnen aanbieden om mee te gaan naar
de dokter of je naar het ziekenhuis te brengen. Ze kunnen meegaan
naar een belangrijke afspraak: twee mensen begrijpen meer dan een.
Ze kunnen voorstellen om te koken of de kinderen op te halen. Het is
niet erg als ze onzeker zijn. Ook als ze niet goed weten wat te zeggen,
kunnen ze wel aangeven dat jij op hen kunt rekenen. Ze kunnen laten
weten dat ze graag contact willen, zonder zich op te dringen. De vraag
“Hoe gaat het?” kan minder beladen worden door te vragen hoe het
bijvoorbeeld vandaag of nu gaat.
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“J E M O E T P O S I T I E F B L I J V E N . ”
OF TOCH NIET?

“Je moet positief blijven. Je mag je niet laten gaan.” Het zijn woorden
die je als lotgenoot vaak te horen krijgt. Impliciet zegt dit dat je een
grotere kans op overleven hebt als je ‘vecht’ tegen de ziekte. Maar daar
is geen wetenschappelijk bewijs voor, zegt oncopsycholoog Angelique
Verzelen: “Uit het vele onderzoek tot nu toe moeten we besluiten dat
er geen wetenschappelijk bewijs is dat hoe je omgaat met kanker een
invloed heeft op je overlevingskans. Een ‘vechtersmentaliteit’ verbetert
je prognose niet. Dat kan moeilijk te aanvaarden zijn, omdat het geloof
dat ‘vechten’ tegen je ziekte resultaat oplevert, je een zeker houvast
geeft. Zo heb je het gevoel dat je toch nog een deel van je genezing in
eigen handen hebt. Maar het is net belangrijk te beseffen dat je je slecht
mag voelen.”
Het is normaal dat je na een kankerdiagnose door een crisis gaat. Dat je
boos bent, angstig om de toekomst, verdrietig, zelfs jaloers op wie gezond
is. Daar is niets mis mee en het heeft ook absoluut geen gevolgen voor je
genezing. “Laat lotgenoten een dipje hebben. Bij het minste dipje zeggen:
‘Laat je kop niet hangen’, dat legt een zware druk op de schouders”, aldus
Angelique Verzelen. “Ook tijdens de behandeling zul je onvermijdelijk
ups en downs hebben. Iedereen kent momenten van hoop en momenten
van wanhoop. Vecht niet te veel tegen die moeilijke emoties. Dat kost
veel energie en blokkeert soms zelfs positieve emoties voelen.”
Pas wel op dat die hevige crisisreacties niet blijven aanhouden. Dan raak
je fysiek en emotioneel uitgeput. Dat mondt soms uit in hevige angst
of depressie. “We weten dat mensen met een depressie minder aandacht
hebben voor zelfzorg, dat ze de neiging hebben zich te isoleren, dat ze
voorgeschreven geneesmiddelen niet altijd even consequent innemen.
En zo kan er onrechtstreeks toch een negatieve invloed zijn op de
levensverwachting”, zegt Angelique Verzelen. Als je echt aanhoudend
het gevoel hebt dat je geen grip meer hebt op je leven, niet meer kunt
slapen, niet meer kunt functioneren door voortdurende angstgevoelens,
zoek je het best professionele hulp.

208

LET OP VOOR DE PRESSIE

Een depressie kan iedereen op elk moment overkomen: oud of jong, bij
het begin of aan het eind van een behandeling. In het begin voel je je
machteloos. Je bent de controle kwijt en moet je overleveren het team
van de borstkliniek. Dat levert heel wat aanpassingsproblemen op, die
een depressie kunnen uitlokken. Ook de behandeling kan symptomen
van depressiviteit teweegbrengen. Zelfs nadat je genezen bent verklaard,
kun je in een depressie terechtkomen. Soms is de druk van je omgeving
om het normale leven weer op te pakken zo groot dat je als lotgenoot het
gevoel krijgt niet aan de verwachtingen te voldoen. Ook dat kan leiden
tot stress en gevoelens van depressiviteit.
Een relatief groot deel van wie kanker heeft, worstelt met angst of
depressieve gevoelens. Ongeveer een op vier ontwikkelt echt een depressie
of angstprobleem. Psychologische hulp kan zorgen dat je sneller weer
grip krijgt op je leven. “Het is belangrijk dat je weet wat op emotioneel
vlak kan gebeuren. Het volstaat niet dat je na de diagnose informatie
krijgt over de ziekte en de behandeling. Je moet ook uitleg krijgen over
de emotionele reacties die je kunt ervaren, zoals angst, verdriet, boosheid,
stress, een verstoord zelfbeeld …”, zegt oncopsycholoog Angelique
Verzelen. “In mijn gesprekken noem ik dat vaak normale reacties in
abnormale omstandigheden. Lotgenoten maken zich namelijk soms
zorgen over hun eigen gewaarwordingen of twijfelen of hun aanpak wel
de juiste is. Het zijn vaak deze piekergedachten die zorgen dat de klachten
blijven aanhouden.”
Daarom is het belangrijk dat je weet dat je kunt praten met een
zorgverlener. Die kan concrete handvatten aanreiken, zoals dat je
emoties tonen aan je naasten niet zwak is. Of dat hulp vragen oké is
als het te zwaar wordt, of als financiële problemen de kop opsteken. Je
moet het niet altijd alleen dragen. Angelique Verzelen: “We weten dat
de verbondenheid met en steun van je naasten kan helpen om beter met
je emoties om te gaan. Ook contact met lotgenoten kan, voor wie daar
steun uit put, een positief effect hebben op je levenskwaliteit.”
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Soms komen mensen zelf door hun depressie heen, vooral als ze op dat
moment mentaal voldoende veerkrachtig zijn en de juiste steun krijgen
vanuit de omgeving. Bij een majeure depressie is het niet altijd mogelijk
om zonder professionele hulp te genezen. Een behandeling met medicijnen,
gecombineerd met psychotherapie, is dan aangewezen. Ook de juiste hulp uit
je omgeving is erg belangrijk. De beste steun is hulp afgestemd op jouw vraag.
Vooral in de laatste fase van je kankerbehandeling kunnen de uitputting,
slaapproblemen en vermoeidheid die bij het ziek zijn horen, erg op een depressie
lijken. Het is voor je zorgteam niet altijd gemakkelijk om het verschil te zien.
Het grote verschil is dat bij normaal ziektegedrag geen gevoelens aanwezig
zijn van zinloosheid, neerslachtigheid, hopeloosheid, interesseverlies en
zelfmoordgedachten, wat bij depressie wel het geval is of kan zijn.
Om lotgenoten echt te helpen, is het ook nodig om depressie uit de taboesfeer
te halen, zegt Nathalie Cardinaels. “We zien dat lotgenoten die sneller de
draad van het dagelijkse leven opnemen het beter doen dan zij die thuis
inactief zijn en soms depressief worden. Heel wat mensen zijn nog bang voor
een psycholoog. Ze vinden het nog taboe. Maar we moeten aanvaarden dat
het normaal is dat je het moeilijk kunt hebben in je ziekteproces.”
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie de
levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker kan bevorderen. Het leidt
tot minder angst, depressie en piekeren, minder medische consumptie en
meer sociale activiteiten. Ook lichamelijke inspanning blijkt de werking
van je lichaam te verbeteren. Er zijn dus zeker dingen die je kunt doen.

WAT I S C O G N I T I E V E G E D R A G S T H E R A P I E ?

We hebben allemaal veel gedachten. Sommige zijn heel rationeel, andere
irrationeel. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat je gedachten,
je opvattingen de meeste psychologische problemen uitlokken of in
stand houden. Wat je denkt, beïnvloedt je gedragingen en je gevoelens
in grote mate. Gedachten en gedragingen kunnen we aanpakken. En
dat heeft dan weer een invloed op hoe we ons voelen.
Oncopsycholoog Angelique Verzelen: “Gedachten kunnen onze gevoelens
sterker maken of doen afzwakken. De angst bij lotgenoten is existentieel:
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ze zijn bijvoorbeeld bang om te hervallen. Gedachten rond herval zijn
vaak aanwezig. Dat zijn geen irrationele gedachten, want er is altijd een
risico. Soms overschatten lotgenoten dat wel. Of vaker nog rapporteren ze
dat deze gedachten hen verlammen en beperken in hun dagelijks leven, of
hen uit hun slaap houden. Het kan helpen naar die gedachte te kijken en
te zien hoe je ze minder storend of verlammend kunt maken.”
“Sommige gedachten zijn irrationeler: ‘Ik kom ergens binnen en
iedereen heeft onmiddellijk gezien dat ik geen borst meer heb.’ Ook hier
is het niet eenvoudig om tegen deze gedachten in te gaan, maar opnieuw
is het zinvol om het verband te onderzoeken tussen die gedachten, onze
gevoelens (onzekerheid, schaamte, kwaadheid …) en ons gedrag (jezelf
wegsteken, terugtrekken of er net ‘grapjes’ over maken).”
Nathalie Cardinaels vult aan: “Cognitieve gedragstherapie kan ook
vermijdingsgedrag doorbreken met gedragsexperimenten. Je denkt
bijvoorbeeld dat anderen je toch niet snappen, dus ga je sociaal contact
uit de weg. Je psycholoog kan je uitdagen om het eens te proberen en
te turven hoeveel vervelende reacties je krijgt. Die confrontatie durven
aangaan kan je helpen op die angst te kaderen.”
Cognitieve gedragstherapie werkt dus enerzijds rond gedachten en hoe ze je
gevoelens en gedrag beïnvloeden. Anderzijds focust de therapie ook op hoe
ander gedrag stellen ook je gevoelens kan beïnvloeden. Het doel is altijd:
terug meer grip krijgen op je leven. Op het leven zelf hebben we als mens
maar weinig grip; op hoe we in het leven staan, hebben we wat meer impact.
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MINDFULNESS

Mensen bekijken mindfulness weleens als iets zweverigs, maar dat is het
absoluut niet. Mindfulness betekent opmerkzaam zijn, de kunst leren om
aanwezig te zijn in het hier en nu, je bewust te zijn van de ervaring van
het moment, zonder een oordeel te vellen over de gedachten die bij je
opkomen. Mindfulness kan je helpen om de nieuwe situatie te accepteren
en kan zorgen voor ontspanning en rust. Je hoeft geen optimist te worden:
het gaat om leren omgaan met de goede én minder goede momenten.
Uit onderzoek blijkt dat mindfulness lotgenoten kan helpen om hun
dagelijks leven sneller weer op te pakken. Onderzoekster Caroline
J. Hoffman van The Haven, een vooraanstaand hulpcentrum voor
borstkankerpatiënten, voerde een proef uit met 229 lotgenoten in
de stadia 0 tot en met III. Alle vrouwen ondergingen een operatie,
chemotherapie en bestralingen. Zowel na acht als na twaalf weken bleken
de vrouwen uit het programma kalmer te zijn, minder last te hebben
van stress, angst en paniek, en beter in staat om dingen te accepteren
zoals ze zijn. Meerdere onderzoeken tonen aan dat lotgenoten die een
mindfulnesstraining volgden na de diagnose ‘borstkanker’ een grotere
levenskwaliteit ervaren en beter kunnen omgaan met hun klachten.
TIP

In de Think Pink-webshop vind je het boekje ‘Mindfulness bij
borstkanker’ van psycholoog Nathalie Cardinaels. Het bevat
vanuit de praktijk informatie over behandelingen en nazorg, met
praktische tips om concreet mee aan de slag te gaan.

Aan het University of Massachusetts Medical Center startte de Amerikaanse
moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn in de jaren tachtig met een acht weken
durend stressreductieprogramma bij mensen met zware chronische pijn:
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), dat ondertussen door
veel ziekenhuizen overgenomen is. Het richt zich op omgaan met stress
door ernstig lichamelijk ziek zijn, en op stress die zelf een oorzaak is van
lichamelijke klachten. Studies toonden gunstige effecten bij pijn, angst en
vermoeidheid, en op het emotioneel welbevinden bij bijvoorbeeld mensen
met chronische pijn of met een ernstige ziekte zoals kanker.

“In het ziekenhuis
volgde ik een
mindfulnesstraining. Het
hielp me om mijn ziekte
een plaats te geven.
Het is er, het blijft er
misschien, maar ik leef
wel nu en geniet van alle
kleine dingen.” — YVETTE,
61, heeft borstkanker met
uitzaaiingen
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Ben je gespannen en kom je maar niet tot rust? Pieker je veel over
de toekomst? Slaap je slecht en ben je moe? Dan is deze training
misschien iets voor jou. Veel borstklinieken geven een vorm van
stressverminderingstraining of koppelen het aan cognitieve therapie. In
actieve groepstraining leer je anders omgaan met stress en moeilijke
ervaringen. Mindful omgaan met je ervaringen betekent dat je met
open en milde aandacht bewust aanwezig blijft bij aangename en
onaangename momenten.
“Je leert een zorgzame en vriendelijke houding aannemen tegenover
jezelf, je lichaam, je grenzen en je mogelijkheden. Je richten op wat ís
in plaats van op wat zou moeten, wat je niet meer kunt, op het verleden
of op een mogelijke toekomst. Vergelijken met wat je vroeger kon, helpt
je niet vooruit. Het doet je alleen onzeker en machteloos voelen, alsof
je gefaald zou hebben terwijl het niet daarom draait. Je ziekte en de
bijbehorende fysieke beperkingen verwerken gaat net om ermee leren
leven in plats van ertegen te vechten. Hoe onrechtvaardig ook, het is
nu eenmaal wat het is. Je kunt wél leren omgaan met wat het met je
doet”, zegt Nathalie Cardinaels. “Mindfulness leert je onaangename
gedachten te laten voorbijgaan zonder dat je er per se iets mee hoeft.
Ze niet wegduwen, counteren of doen verminderen, maar er gewoon te
laten zijn als onderdeel van jouw ervaring van dat moment.”
FABEL

Mindfulness staat niet gelijk aan positief leren denken. Het gaat
er niet om je hoofd leeg te maken of negatieve gedachten uit
te bannen. Wel leer je die gedachten en gevoelens te plaatsen
en te aanvaarden, en er niet meer over te piekeren. De training
is ook niet bedoeld om te leren ontspannen. Relaxatie kan een
fijn neveneffect zijn, maar evengoed roepen de oefeningen soms
stress en frustratie op.

De training bestaat uit een combinatie van ademhalingsoefeningen,
meditatie, yoga en cognitieve technieken. Dat laatste wil zeggen dat
je anders leert omgaan met vervelende, terugkerende gedachten. Je
leert een verschil maken tussen functioneren op automatische piloot en
bewuste aandacht schenken. Je leert kiezen tussen je laten meedrijven
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door bepaalde gedachten of emoties, en anderzijds blijven in het hier en
nu en er aandacht voor hebben. Mindfulness is een levenshouding die
je helpt omgaan met de pieken in het leven. De ups en downs. Het gaat
om een onderscheid maken tussen wat je kunt veranderen – en waarin
je dus energie moet steken – en wat je niet kunt veranderen, en dus
probeert te aanvaarden.

“De mindfulnesstraining
liet me tot rust komen
en ik leerde tijd voor
mezelf te nemen. Tijdens
een paniekaanval ontdekte
ik dat er niets ernstigs
gebeurde: toen zakte de
angst vanzelf.”
— MARIE, 56

Heel wat borstklinieken organiseren mindfulnesstrainingen voor
lotgenoten. Een groep die je begrijpt geeft je de ruimte om veilig te
vertellen hoe je je echt voelt. De training is vaak gratis. Vraag ernaar in
je borstkliniek.
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RENILDE (55)
GETROUWD
M O E D E R VA N D R I E T W I N T I G E R S
DIAGNOSE: AUGUSTUS 2008

DE ONTDEKKING

mocht meekijken op de echo. De man die
dat deed, zei niet veel. Maar ik vroeg

De ‘kusziekte’ krijgt iedereen normaal

hem: “Dit is niet zomaar een cyste hé?”

als tiener, maar ik kreeg ze op mijn

“Nee,” zei hij, “ik denk het niet.” Een

48e. Op die leeftijd duurt het een

dag later gaf de gynaecoloog ons de

stuk langer om te herstellen. Ik

bevestiging. Borstkanker.

had wat dingen uitgesteld, zoals de
jaarlijkse controle bij de tandarts

In de jaren voor mijn eigen diagnose

en mijn afspraak bij de gynaecoloog.

heb ik goede vriendinnen verloren aan

Tijdens de vakantie wilde ik dat in

borstkanker. Zij hadden hun ziekte met

orde maken. Ik had zelf niks gevoeld,

kracht en waardigheid gedragen. Wat

maar mijn gynaecoloog was onmiddellijk

onmiddellijk door me heen ging, was dat

gealarmeerd. Hij zorgde ervoor dat ik

ik dat ook wilde. Ik wist dus ook min

al een dag later in het ziekenhuis

of meer wat de behandeling inhield. Al

terechtkon voor een biopsie.

heb ik later verschillende keren gedacht
dat ik nu pas echt wist wat ze hadden

Ik ben toen even gaan wandelen in de

doorgemaakt. De impact. De pijn. De

stad. Een koffie gedronken. Tot mezelf

moeheid. Maar ik was dus niet in paniek.

gekomen. Mijn man op het werk gebeld.

Ik ben rustig gebleven en heb direct

“Heb je even tijd? Ik moet je iets

een plan van aanpak opgemaakt.

vertellen.” Samen hebben we toen beslist
het aan niemand anders te vertellen

Die avond hebben we het verteld aan de

tot we zekerheid hadden. Een dag later

kinderen, allemaal samen aan tafel.

hebben ze meteen ook een biopsie genomen

Veel woorden en vragen waren er niet.

in de oksel, omdat ze op de echo zagen

Vooral dicht bij elkaar zijn was toen

dat die klieren ook waren aangetast. Ik

belangrijk. Het nieuws moest nog
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binnenkomen, denk ik. Ongetwijfeld

die er veel doet. Vandaar dat ze

dachten ze aan Toos en Annemie, de

bepaalde kankerbehandelingen willen

mama’s van hun vrienden die dood zijn.

centraliseren. Maar het voelde vooral

Bang dat het met mij ook zo zou aflopen.

fijn bij hem. Vertrouwd. Ik had ook

Telkens als ik de kinderen van mijn

altijd mijn lijstje met vragen mee. Die

overleden vriendinnen zie, raakt me dat

ging ik een voor een af. Ik schreef

diep. Ook mijn kinderen waren nog veel

alles op wat hij zei en stelde daarover

te jong om voort te moeten zonder mama.

ook nog eens nieuwe vragen. Hij stond

Ze waren 14, 18 en 19. Ik zat ook in met

daar gelukkig open voor.

de jongste. De oudste 2 zouden net op
kot gaan in Leuven, zij zou dus alleen

“Steek maar van wal”, zei hij iedere

achterblijven om de miserie die chemo is

keer. Ik las ook veel, zocht informatie

met mij door te maken.

op. Sommige mensen maakt dat ongerust,
mij gaf dat een beter gevoel. Ik wist

De volgende dag zijn we het als

beter waar ik voor stond. Ik wilde als

voltallig gezin aan mijn schoonmama en

patiënt niet gewoon ondergaan, maar

mijn ouders gaan vertellen. Ik krijg nog

weten waarom bepaalde keuzes gemaakt

de krop in de keel als ik daaraan denk.

werden, en daar ook bij betrokken

Mijn eerste gedachte was dat ik blij was

worden.

dat ik ziek was, en niet mijn kinderen.
Mijn ouders hadden natuurlijk hetzelfde

We hadden de week na mijn diagnose nog

beschermingsinstinct naar mij toe. Je

een reis gepland met onze twee dochters.

ziet hen breken en intussen breekt je

Ik wist dat er een zware periode

eigen hart omdat je dit nieuws moet

aankwam en wilde mijn vakantie per se

vertellen.

laten doorgaan. Ik wilde gewoon nog een
fijne week doorbrengen met mijn gezin.
Mijn artsen stonden daar uiteindelijk

SECOND OPINION

ook achter. Ik zette mijn leven niet
op het spel door een week weg te gaan.

Patrick Neven was een vroegere

Alle onderzoeken die ik moest ondergaan

schoolkameraad van mijn man. Hij is

voor de operatie — die normaal over een

chirurg op de afdeling gynaecologische

week gespreid worden — werden bij mij op

oncologie in het UZ Leuven, en we

enkele dagen gepland. Maandag en dinsdag

wilden graag een second opinion bij

van 8 tot 18 uur in het ziekenhuis,

hem. Ik heb me uiteindelijk ook door

dan een week op reis, dan donderdag en

hem laten opereren. Je hoort de laatste

vrijdag de rest van de onderzoeken. Ik

jaren steeds meer dat je een operatie

had het liever zo.

beter kunt laten uitvoeren door iemand
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Twee weken later werd ik geopereerd.

SLECHTE PROGNOSE

Ik ben heel de tijd praktisch blijven
nadenken. Omdat de operatie onder

Na de operatie bleek dat het een heel

volledige narcose zou verlopen, vroeg

agressieve tumor was. Basal-like triple

ik of de navelbreuk waar ik al een tijd

negatieve borstkanker. Daarom kon het

mee rondliep ook meteen aangepakt kon

dat een tumor van amper anderhalve

worden. Mijn huisarts had gezegd dat ik

centimeter al zo was uitgezaaid. De

dat moest laten herstellen als ik voor

prognose was niet denderend, want ook

iets anders onder het mes ging. Dit is

dat wilde ik weten. Ik had 50 procent

het moment, dacht ik. Mijn artsen keken

overlevingskans, 1 kans op 2. De chemo

eerst wel vreemd op, moet ik toegeven.

zou die genezingskans verhogen met

Later heb ik daar ook wel wat spijt

10 procent, tot 60 procent. Het is leuker

van gehad. Mijn borstkas zat zo stevig

om te horen dat je 90 procent kans

ingesnoerd dat die buik trok en pijn

hebt, maar ik zou ook die ene mens op

deed. Maar beter zo dan twee keer onder

10 kunnen zijn bij wie het fout loopt.

narcose. Kies en bemin je keuze.

De statistieken waren wat ze waren. Ik
kreeg er geen stress van.

Volgens de gynaecoloog had ik geluk,
mijn tumor zat ‘op halfvijf’. Dat zei me

Ik was tot dan eigenlijk een zondagskind

toen niks, maar ze gebruiken de wijzers

geweest. Een warme thuis, een toffe

van de klok om aan te duiden waar het

man en kinderen, een leuke job, goede

gezwel zit. Bij mij zat die onderaan, in

contacten met mijn familie en vrienden.

een kleine spie van de borst. “Dat is

Ik had wel al van dierbare mensen

fijn, dan kun je nog zonder problemen

afscheid moeten nemen. De dood hoort

een bikini en een topje dragen”, zei

bij het leven. Zou ik dezelfde vrolijke

hij. Voor mij was dat toen bijzaak, maar

vrouw blijven nu ik zelf ziek werd?

achteraf speelt dat natuurlijk wel mee.

Zou ik sterk kunnen blijven? Dat waren

Eerst ga je alleen voor overleving,

dingen waar ik over nadacht. Door

maar als dat lukt, wordt het ‘hoe’ wel

afscheid te nemen van mensen wist ik

belangrijk. Dat je nagels niet uitvallen,

dat het ertoe deed hóé je afscheid nam.

dat het gevoel in je vingers terugkeert

Ik vond het nog te vroeg om te gaan,

na de chemo, dat je nog een topje kunt

maar als ik terugkeek, had ik wel mijn

dragen. Ze hebben toen ook een volledige

leven geleid zoals ik het gewild had.

okselklieruitruiming gedaan: dat had

Ik voelde me in het reine met mezelf,

voor mij achteraf een veel grotere

met waarmee ik bezig was, met de mensen

impact.

rondom me. Dat gaf me een vredig gevoel.
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De chemotherapie had ik wel onderschat.

opruimen. Alleen zo kwam ik de dag door.

Mijn immuniteit was laag van bij het

Dat is iets wat je noodgedwongen leert.

begin, door de klierkoorts. Na de eerste
chemo stonden mijn bloedwaarden meteen

Op het eind, na zes maanden chemo,

heel laag. Ik kreeg daarvoor medicijnen

was ik totaal op. Ik heb een maand

waarvan ik heel erge spier- en

nodig gehad om te bekomen voor de

gewrichtspijn kreeg. Op maandag kreeg ik

radiotherapie begon. De behandeling is

chemo, zodat ik tegen het weekend, als

altijd ‘uitgebalanceerd’ zeggen ze. Je

de oudste twee kinderen thuiskwamen,

krijgt nooit meer dan je aankunt. Maar

het ergste achter de rug had. Ik wilde

net na mijn laatste chemo was er een

de moeilijke momenten niet verstoppen

moment dat ik in mijn zetel lag en dat

voor hen, maar ik wilde wel zo goed

ik het gevoel had dat mijn lichaam het

mogelijk mama zijn op de momenten dat ik

zou opgeven. “Blijven ademen”: dat was

ze zag. Er ging altijd een vriendin of

het enige wat ik nog tegen mezelf kon

zus mee, die die dag ook bij me bleef.

zeggen. Mijn yoga-ademhaling was daarin

Dinsdag werkte mijn man thuis, woensdag

mijn anker, en heeft me vaker door

kwamen mijn ouders, donderdag was er

moeilijke momenten geholpen. Ik had een

een poetshulp. Zo was ik tijdens de

boekje waarin ik ’s avonds opschreef

ellendigste dagen, waarop ik zelfs mijn

wat de dag waardevol had gemaakt. Wat

bed niet uit kon, nooit alleen.

ik had geleerd, wat me blij had gemaakt,
waarvoor ik dankbaar was. Op sommige

De tweede week voelde ik me iets beter,

dagen waarop de chemo me van mijn sokken

dan ging ik korte wandelingen maken met

blies, was het enige dat ik opschreef:

vriendinnen. Op mijn tempo, maar dat

“Mijn kinderen hebben hun mama nog.”

deed deugd. Het laadde me weer op. Ook
mijn yogasessies probeerde ik zo weinig

Te midden van dit alles heeft mijn

mogelijk te missen. De derde week was de

man ervoor gezorgd dat alles op

beste, maar op het einde recupereerde ik

wieltjes bleef lopen. Ook toen mijn

minder snel en bleef ik langer slecht.

dochter van studierichting veranderde

De vermoeidheid werd alsmaar erger. Je

en er een nieuw kot gezocht moest

kunt dat moeilijk uitleggen. Als ik las,

worden in een andere stad, terwijl

wist ik na twee pagina’s al niet meer

hij intussen vennoot was geworden

wat ik gelezen had. Er waren momenten

in het bedrijf, bleef alles perfect

dat ik de trap niet meer op raakte.

draaien. Dat gaf me een dubbel gevoel.

Ik heb moeten leren doseren. Opstaan

Het was geruststellend om te zien

en een douche nemen. Dan 10 minuten

hoe ze het redden zonder mij. Om te

rusten. Naar beneden, ontbijten. Dan 10

voelen hoe goed zijn band was met de

minuutjes rusten in de zetel. Pas daarna

kinderen. Maar ik voelde me ook wat
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buitengesloten. My life without me. Jij

Nog beangstigender vond ik de

zit op het perron te wachten terwijl de

confrontatie met het chemo brain. Chemo

rest op de trein zit en voorbijraast.

grijpt ook in op je hersenfuncties. Op
je geheugen, je concentratie. Ik werd
vergeetachtig. Kon op eenvoudige woorden

N O G A LT I J D P I J N

niet meer komen. Iemand belde me en
ik vergat helemaal terug te bellen. Ik

Ik ben bijna twee jaar thuis geweest.

beloofde iets te doen en vergat dat.

De behandeling duurde bijna een jaar,

Maar nog erger: mensen vertelden me

de revalidatie heeft nog een jaar

iets serieus en ik onthield dat gewoon

gekost. Veel langer dan ik had gedacht.

niet. Een vriendin vertelde me dat haar

Ik heb van alles en nog wat gevolgd:

vader Alzheimer had. Twee dagen later

oncorevalidatie, mindfulnesstraining,

wist ik dat ze me iets belangrijks was

een eutoniecursus … Fijn vond ik dat

komen vertellen, maar niet meer wat. Dat

je een groep lotgenoten leert kennen,

raakte me enorm in mijn identiteit. Ik

mensen met wie ik nog altijd geregeld

was altijd iemand geweest met een hart

afspreek. Je kunt stoom aflaten, je

voor anderen. Ik probeerde attent te

problemen delen, maar ook samen leren

zijn, aandacht te hebben voor mensen,

relativeren. Er bestaan zo veel dingen

eens te bellen als ik wist dat iemand

voor lotgenoten, ik heb allerlei boeiende

het moeilijk had. En nu ineens leek ik

activiteiten meegepikt. Omdat ik echt

nonchalant, iemand op wie je niet kon

beter wilde worden, maar ook om te kijken

rekenen. Dat vond ik vreselijk.

wat ik eruit kon leren voor mijn eigen
trainingen. Ik ben zelf pedagoog van

Vroeger combineerde ik twee jobs

opleiding en coach mensen. Ik vond het

en coördineerde ik internationale

dus ook beroepsmatig interessant.

projecten. Ik zat een vergadering voor
in vier talen terwijl ik intussen de

In mijn arm blijf ik druk voelen.

agenda in de gaten hield. Nu had ik

Een pijn die doortrekt naar mijn rug

zelfs geen energie meer om ’s avonds nog

en borstkas. Ik kan niet lang op de

een presentatie te maken. Ik miste mijn

computer werken, strijken is lastig,

dynamische job en het teamwerk. Ik ben

iets opkloppen in de keuken gaat

geheugentraining beginnen te volgen.

niet meer. Ik laat nog elke week mijn

Maakte van alles lijstjes en notities

lymfeklieren draineren en ik draag heel

in mijn gsm. Maar toch bleef ik tegen

vaak een drukverband. We zijn zeven

mijn grenzen botsen. Uiteindelijk ben ik

jaar verder, maar dat letsel blijft. Een

bij een neuroloog terechtgekomen die me

handicap.

vertelde dat het niet beter zou worden
dan dit. Daar ben ik toch even niet
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goed van geweest. Maar er zitten altijd

Ik durf die kanker dan weleens te

kansen in een crisis. Ik ben op zoek

verwensen. Wat als het nooit was

gegaan naar de meerwaarde van wat ik

opgedoken? Maar mijn man niet. Hij kijkt

verloren heb, en heb die ook gevonden.

niet naar wat had kunnen zijn. Het is
nu zo. Ik bewonder dat in hem. Ik heb

Ik werk nu deeltijds. Ik coach daarnaast

ook altijd vertrouwen gehad in onze

mensen een op een. Doordat ik niet meer

relatie. We gingen ervoor, elk op onze

met honderden dingen tegelijk bezig kan

eigen manier. Hij was praktisch enorm

zijn, kan ik dat ook veel beter. Ik ben

sterk en een enorme steun. De emotioneel

echt in het moment met iemand tijdens

moeilijkere zaken besprak ik dan weer

een gesprek. Ik heb meer rust dan

uitgebreid met mijn vriendinnen. Maar

vroeger. En ja, ik gebruik de thema’s

dat is altijd zo geweest. Hij is een

waarmee ik worstelde nu intensiever in

echte man. Na een kwartier komt hij

mijn coachings. Verlies, beperkingen, de

met een oplossing voor een probleem.

dood, die bedreiging. Wat doet dat met

Maar soms wil je gewoon even kunnen

je? Welke dingen je ook meemaakt, hoe je

ventileren, gevoelens delen. Ik had

ermee omgaat bepaalt je leven veel meer

bijvoorbeeld een mapje gemaakt dat

dan wat er gebeurt.

‘Afscheid’ heette. Daar was ik heel erg
mee bezig: met kanker komt je eindigheid
dichter, wordt dat concreet. Hij wist

M E E R L E V E N S K WA L IT E IT T H U I S

dat, we hebben daarover gepraat, maar
voor hem was het simpelweg geen optie

Mijn man en ik zaten net in een zalige

dat ik er niet meer zou zijn.

periode. De kinderen op kot, meer tijd
voor onszelf, onze tweede jeugd. En dan

Ik geniet dubbel van alles nu.

is die kanker toch een spelbreker. Ik

De proclamatie van mijn dochter

ben niet meer dezelfde. Ik heb minder

bijvoorbeeld. Dan voel ik dat diep in

energie om leuke dingen te ondernemen.

mijn buik: Man, ik ben hier nog, ik

Ik word ’s nachts soms wakker van

kan dit nog meemaken. We hoeven dat

de pijn in mijn arm. Ik werd veel

niet luidop te zeggen, maar ik weet dat

vroeger dan verwacht in de menopauze

mijn familie hetzelfde denkt. Ik zwem

gekatapulteerd. Er zijn toch leukere

en wandel veel, ben weer met creatieve

dingen als koppel. Je kunt je daarop

dingen bezig. Ik doe die dingen wel

niet voorbereiden. Na de behandeling

bewuster. Koken vind ik nu veel leuker,

denk je dat je seksleven zomaar wel

net omdat ik er veel meer tijd voor

weer op gang zal komen, maar het is ook

neem. Ik haal verse groenten in de

iets waar je tijd en aandacht in moet

zelfoogsttuin, zoek een origineel recept

steken. Gelukkig kunnen wij daarover

en geniet. Vroeger was dat meer een

praten.

dagelijkse opdracht.
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Ik heb ook bewust gekozen om er meer te
zijn voor mensen die ik belangrijk vind.
Dat ging moeilijker toen ik fulltime
werkte. Vrienden die het moeilijk hebben
of die ziek zijn laten voelen dat je aan
hen denkt. Eens langsgaan. Ik heb zelf
gevoeld hoe belangrijk dat is. Vroeger
voelde ik me weleens machteloos, omdat
ik het gevoel had dat ik zo weinig kon
doen voor iemand die ziek was. Maar
door zelf ziek te zijn geweest, weet
ik hoeveel deugd het doet als iemand
er gewoon voor je is. Kleine dingen
worden heel waardevol. Een kaartje, een
mailtje, een berichtje om je succes te
wensen met de chemo. Het leven gaat zo
hard. Niets mooiers dan mensen die even
van die razende trein stappen om samen
met jou op het perron te zitten.
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N AWO O R D

Vrijdag 30 juni 2000, 16.45 uur. Een moment dat voor altijd in mijn
geheugen staat gegrift. Toen kreeg ik te horen dat ik kanker had. Welke
kanker konden ze me nog niet zeggen. Ik had 3 grote opgezette klieren
in mijn hals. Dat bleken uitzaaiingen te zijn. “Een secundaire kanker
waarvan we de primaire haard niet kunnen vinden”, zo vertelde de arts
aan de telefoon. Hij had net zo goed Chinees kunnen spreken. “Wat
vertel jij mij nu?” vroeg ik hem. “Die primaire haard is de tumor en die
zit ergens in je lichaam, maar we weten nog niet waar.” Het kon overal
zitten. In mijn hersenen, mijn longen, mijn lever. Ik zou nog een week
moeten wachten op testen in het laboratorium om te weten waar.
Ik was 38 toen ik ziek werd. Ik voelde mij al maanden niet lekker.
Moe, uitgeput en dat bleef maar aanslepen. Mijn dochters, Lieselot en
Hannelore, waren toen 11 en 14 en klaagden: “Mama, als jij thuiskomt,
ga je in de zetel zitten en val je in slaap.” Ze hadden gelijk. Ik kon nog
net eten maken, maar dan was mijn energie op. Ik begon dan maar te
strijken na het eten, al staand kon ik tenminste niet in slaap vallen. Ik was
altijd een bezige bij geweest. Mama van 2 dochters, een voltijdse job als
boekhoudster en voorzitter van een vzw die Tsjernobyl-kinderen een
gezondheidsvakantie bezorgde bij een Vlaams gezin. Ik stelde mezelf
gerust. Het was voorjaarsmoeheid, ik had te hard gewerkt. Het zou wel
voorbijgaan.
In de paasvakantie was ik uitgenodigd in Wit-Rusland door de familie
van Antonina, het meisje dat wij al vier jaar opvingen. Ik werd vergezeld
door Martine, een vriendin van me die verpleegster is. Ze merkte op dat
mijn schildklier opgezet was. Maar ik sukkelde toen met mijn schildklier,
zoals zoveel vrouwen, en moest hormonen slikken, dus ik dacht er niet te
veel over na. Op het vliegtuig viel ik continu in slaap. Ter plaatse werd dat
niet beter. Het gezin had van alles geregeld: uitstapjes, voorstellingen.
Maar ik kon geen enkele voorstelling uitkijken omdat ik in slaap viel.
Martine drong aan. Thuis moest ik dringend naar de dokter. “Ik bel je
iedere dag tot je gaat, want ik ken je.” Dat heeft ze daadwerkelijk een
week gedaan, tot ik een afspraak maakte bij de endocrinoloog.

WAT B A N A L E K L I E R E N

In april begonnen ze met testen. Elke week eentje. Er leek weinig
urgentie achter te zitten, ik maakte me dan ook weinig zorgen. Het
zou wel iets banaals zijn. Uiteindelijk stuurde de dokter me na twee
maanden onderzoek ook met die boodschap naar huis. “Je bent jong, je
hebt een mooie hals, het zijn alleen wat opgezette klieren. Maak je geen
zorgen en kom volgend jaar eens terug.”
Maar ik had drie ‘klieren’ van twee tot vier centimeter groot in mijn
hals. Kon hij me zwart op wit zeggen dat ik geen kanker had? De arts
stelde me gerust. Hij wist het toch wel zeker? Martine was bij me, maar
ook zij vertrouwde het niet. We zijn toen als dieven in de nacht met
mijn dossier, dat we eigenlijk op het secretariaat moesten afgeven, het
ziekenhuis uit geslopen. In 2000 kreeg je dat medisch dossier nog niet
zo gemakkelijk in handen.
Dankzij een bevriende dokter kon ik snel terecht in een ander, groter
ziekenhuis. Die arts wond er geen doekjes om: “We halen een klier weg
en kijken wat er aan de hand is.” Op dinsdag werd ik geopereerd, die
vrijdag volgde het telefoontje op mijn werk. Kanker. Een collega heeft
me daarna thuis afgezet. Ze wilde me na die schok niet zelf laten rijden.
Ik kwam gelijktijdig thuis met de kinderen. Zij zo blij dat de grote
vakantie begon, ik die hen de pijnlijke boodschap moest brengen dat
mama ziek was. Mijn twee dochters hebben heel verschillend gereageerd.
Een beeld dat ik nooit meer vergeet. Hannelore heeft zich omgedraaid
en is de trap op gerend. Ze moest dat alleen kunnen verwerken. Lieselot,
de jongste, is me van alles beginnen vragen. “Ga je dood? Verlies je je
haar?” Maar ik kende de antwoorden zelf nog niet. ’s Avonds heb ik me
alleen in de tuin gezet. Fles wijn erbij, iedereen moest me even met rust
laten.
Die nacht was een ramp. Ik kon niet meer aan mijn gedachten
ontsnappen. Ik had kanker. Mijn ouders waren net vertrokken voor
acht weken vakantie in Frankrijk. Ik had op vrijdag nog de moed gehad
te zeggen dat ze niet hoefden terug te keren. Ze konden toch moeilijk
de hele tijd aan mijn bed staan? Maar een dag later kwam het nieuws
bij me binnen. Ik kon doodgaan. En als de kanker in mijn hersenen
zat, restte me niet veel tijd meer. Ik heb toen huilend naar mijn ouders
gebeld: “Kom terug.” Maar ze waren al op de terugweg.
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Ik ben blijven werken, om mijn gedachten te verzetten. Thuis zouden
de dagen te lang geduurd hebben. De vrijdag erna kwam de tweede
telefoon. Ik had hoogstwaarschijnlijk baarmoederhalskanker. Twintig
minuten later kreeg ik een tweede telefoon. Het verdict was definitief:
schildklierkanker. De verwarring was er omdat het allebei hormonale
kankers zijn. In het laboratorium loopt dat lang samen, pas op het einde
van het onderzoek komt er een splitsing naar een van beide kankers.
De tumor zat in beide lobben, dus de hele schildklier moest eruit.
Daarna zou een behandeling volgen met radioactief jood. Dat zou de
uitzaaiingen hopelijk aanpakken. Ik zou wellicht een hele tijd out zijn,
maar chemo moest ik niet krijgen. Dat werkte niet bij dit soort kanker.

BIJNA TWINTIG JAAR LEVEN MET K ANKER

Mijn ervaringen in het ziekenhuis waren niet fantastisch. Van dat jood
vergeten te bestellen tot de isolatiekamer vergeten te reserveren, zowat
alles ging fout. Erger was dat ze vergeten waren me schildklierhormonen
mee te geven, als vervanging van mijn weggenomen schildklier. Ik wist
dat toen niet, maar dat kan dodelijk zijn. Na drie weken hebben mijn
ouders me gevonden op een zonnebed in de tuin: trillend van de kou, in
een slaapzak, in een poging om op te warmen. Ik ben toen een hele tijd
opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig kon ik dat vrij rustig bekijken.
Ja, ze hadden een fout gemaakt, maar missen is menselijk. En gelukkig
zijn dokters en verpleegsters geen machines die gewoon hun job doen.
Ik heb altijd beseft dat we hier in onze handjes mogen wrijven als het
aankomt op medische zorg.
Toen ik wat beter was, moest ik drie dagen in afzondering om
het jood te krijgen. Dat was zwaar. Je zit moederziel alleen in de
isolatiekamer en moet een goedje inslikken waar een arts alleen aankomt
met een loden schort aan en een masker op. Alles wat meeging in de
kamer moest achteraf vernietigd worden. Een douche was er niet. Naar
het toilet gaan deed je op een metalen ijstoilet in het midden van de
kamer. Gelukkig is de afdeling sindsdien gemoderniseerd. Ik had ook
pakken kauwgom mee, omdat ik veel moest kauwen. Anders kon mijn
speekselklier worden aangetast.
Terug thuis verlangde ik naar warmte en knuffels. Maar dat kon niet,
want ik was nog radioactief. Ik mocht niet samen slapen met mijn toenmalige
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man, als we aan tafel zaten moest ik op een paar meter van mijn gezin zitten.
Zelfs je vaat moet je apart doen, en ik mocht niet te veel bij de kinderen in de
buurt komen omdat ik hun schildklier kon aantasten. Ik voelde me een paria.
Twee jaar later bleken de tumormerkers in mijn bloed weer te zijn
gestegen. Waren de uitzaaiingen weer beginnen te woekeren? Of waren
het nieuwe? Niemand die het kon zeggen. Maar na twee jaar moest ik
opnieuw met radioactief jood behandeld worden. Ik heb ondertussen
ook huidkanker gekregen, maar dat konden de artsen gelukkig vrij
makkelijk wegnemen. Verdere behandeling hoefde niet, maar die angst
was meteen terug. We zijn bijna twintig jaar verder en ik heb nog altijd
kanker. De uitzaaiingen in mijn lymfebanen zijn er nog altijd, maar ze
blijven stabiel en zijn op dit moment onmeetbaar laag. Gelukkig.
Natuurlijk is het besef er altijd. Als ik me moe voel, schiet het door
mijn hoofd: “het zal toch niet weer …” Om het jaar ga ik op controle,
maar als ik echt ongerust ben, laat ik tussentijds bloed trekken bij de
huisarts. Vaak verzwijg ik mijn angst voor mijn kinderen. Ik weet dat ze
al genoeg met me inzitten. Maar over het algemeen ben ik positief. Ik
heb nog een jodiumbehandeling ‘tegoed’ als de uitzaaiingen ooit weer
verergeren. En ik voel me goed. Ik ben ervan overtuigd dat ik oud ga
worden met deze kanker. En intussen ben ik er nog om van alles te
genieten. Iets wat veel anderen jammer genoeg niet meer kunnen zeggen.

THINK PINK

Niet alle kankers zijn hetzelfde. Ik weet niet hoe het voelt om je borst kwijt
te raken of je haar te verliezen. Maar ik weet wel wat het is om je zo verdomd
uitgeput te voelen dat je amper de was in de wasmachine kunt steken zonder
tien minuten uit te rusten. Of om je zo bewust te zijn van je litteken – bij mij
in mijn hals – dat je jaren geen ketting draagt. Hoe het voelt om te denken dat
je leven voorbij is. Of je schuldig te voelen tegenover je partner, je kinderen, je
ouders, omdat je hen zo veel verdriet aandoet. Of om nog elke dag bang te zijn
dat je hervalt. Dus toen in 2007 de vraag kwam om een actie op te zetten rond
borstkanker wist ik dat ik een nieuwe missie in mijn leven had gevonden.
Ik ben een jaar thuisgebleven toen ik ziek was. Daarna ben ik
teruggekeerd naar mijn oude job. Toen ik na twee jaar opnieuw uitzaaiingen
had, wilde ik het rustiger aan doen. Ik kreeg toen de kans om te werken
op het secretariaat van een lagere school. Daarnaast zette ik me vrijwillig
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in voor de vzw die ik samen met mijn toenmalige man runde en die
evenementen organiseerde voor goede doelen. Tot Samsung Mobile bij ons
terechtkwam. Het bedrijf wilde internationaal een actie rond borstkanker
op poten zetten. In elk land organiseerden ze een gsm-verkoop waarvan
tien euro per verkocht toestel naar een borstkankercampagne ging. Maar
in België stond toen geen enkel goed doel echt open voor samenwerking
met een commercieel bedrijf. Het voelde zo logisch aan om zelf iets op te
starten dat ik niet te lang heb getwijfeld. Ik heb mijn job opgegeven, en
een maand later stelde ik samen met gangmakers Serge Vandriessche en
Jürgen Vanpraet Think Pink officieel voor aan de pers.
Initieel was het bedoeld als tijdelijke bewustmakings- en
sensibiliseringscampagne. We reden rond met een bus waarin we vrouwen
uitnodigden om uit te leggen waarom deelname aan het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker en een screeningsmammografie zo belangrijk zijn. Twee jaar
lang werkte ik alleen. De enige hulp kwam van mijn toenmalige man, na zijn
uren. Tot we na twee jaar een eerste echte medewerker konden aannemen en
duidelijk werd dat Think Pink iets blijvends kon worden.

BEWEGEN VOOR THINK PINK

Ik wilde van Think Pink een positieve campagne maken. Gefocust op
lotgenoten, op hun leven na en met borstkanker, op een goed leven na
of met borstkanker. Met dank aan de kleur roze is meteen duidelijk
dat we voor die positiviteit gaan. De eerste zes maanden werden we
wetenschappelijk ondersteund door de Stichting tegen Kanker, daarna
zijn we op eigen benen verdergegaan. We werkten toen al internationaal
samen met verschillende organisaties. Mede daardoor leggen wij al vanaf
het begin de focus op beweging. Met dank aan het Amerikaanse Susan
G. Komen for the Cure, dat het belang daarvan al langer onderstreept.
Alsmaar meer onderzoek bevestigt dat bewegen kan helpen
beschermen tegen borstkanker. Zeker na je vijftigste is het van
levensbelang. Vrouwen die voldoende lichamelijk actief zijn, hebben
twintig tot veertig procent minder risico op borstkanker dan vrouwen
die niet of nauwelijks in beweging komen. Ook daarom zijn we beginnen
fietsen, lopen en wandelen voor Think Pink. Om geld in te zamelen, om
meer mensen bewust te maken van borstkanker(preventie), maar nog
belangrijker vind ik dat het ook lotgenoten aan het bewegen brengt. Fysieke
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activiteit kan de levenskwaliteit van iemand met borstkanker aanzienlijk
verbeteren. Het helpt om te herstellen na chemotherapie of bestraling en
kan belastende bijwerkingen zoals pijn en vermoeidheid doen afnemen.
Studies wijzen ook op een gunstig effect op overlevingskansen en herval.
Maar meer dan dat is het de ongelooflijke sfeer en samenhorigheid op
onze evenementen die lotgenoten (onder)steun(ing) geeft.
Als een vrouw van 63 na borstkanker met de vingers in de neus 4
dagen lang 100 kilometer fietst, dan geeft dat anderen moed. Op onze
evenementen sporten we, maken we plezier, maar denken we ook diep
na. Iedereen die deelneemt, is zelf lotgenoot, kent iemand die voor wie
er leven is na borstkanker, of wil stilstaan om iemand te herdenken.
Vrouwen uit alle lagen van de bevolking hebben er hetzelfde doel: zich
inzetten voor vrouwen met borstkanker en zo hun steun uitdrukken.

GEEF OM HAAR

Onze eerste permanente actie draaide om haar. Wat is het eerste waar wij
vrouwen aan denken als we ‘s ochtends in de spiegel kijken? Ons haar,
toch? “Is het vettig, moet ik het vandaag wassen, wordt het een staart
of draag ik het los?” Als het lang is, willen we kort haar. Is het geknipt,
willen we het toch weer laten groeien. Het bepaalt hoe we eruitzien en
hoe we ons voelen. Het is ook het eerste waaraan ik dacht toen ik mijn
kankerdiagnose kreeg. “Ga ik nu mijn haar verliezen?” Ik had al sjaaltjes
gekocht, terwijl ik niet eens wist of ik chemo moest krijgen.
Geef om Haar is een heel concrete actie. Als ‘betaalmiddel’ vragen we
van jou een staart van 30 centimeter. Dat is een grotere inspanning dan
40 euro doneren, dat beseffen we. Dat haar verkopen we aan Belgische
pruikenfabrikanten. En dan is er dubbele winst. De fabrikant heeft
Europees haar – niet makkelijk te vinden – en kan daarmee pruiken
maken. De meeste pruiken op de markt zijn gemaakt van Aziatisch
haar, wat voor Europese vrouwen een minder natuurlijk resultaat geeft.
Langs de andere kant gebruiken wij dat geld om lotgenoten die het
financieel moeilijk hebben te helpen bij de aankoop van een pruik. Wie
het nodig heeft, krijgt 200 euro voor een pruik. Daarvoor werken we
samen met de sociale diensten van de borstklinieken.
Er was een tijd dat we staarten sorteerden in onze huiskamer.
Vandaag krijgen we er zo veel dat verschillende vrijwilligers en sociale
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tewerkstellingsprojecten daarmee bezig zijn. Per maand ontvangen
we meer dan 2.000 staarten. Bovendien stromen nu zelfs staarten
binnen van overal ter wereld. Uit Frankrijk, Marokko, Canada, en
zelfs Tanzania. Vaak zit er een brief bij met uitleg waarom ze het doen:
een vrouw die haar mama verloor aan borstkanker. Of een jong meisje
dat zelf kanker heeft. We kunnen jammer genoeg niet iedereen een
antwoord sturen, maar dat verwarmt onze harten enorm.

ANDERE FONDSEN

Ook het Share your Care Fonds is gegroeid uit eigen ervaring. Hoe moe
of ziek ik ook was, ik bleef wel vrouw en moeder. En het deed me zo goed
als mensen om me heen lieten weten dat ze aan me dachten. Vrienden
of familie kunnen een lotgenoot nomineren voor het Share your Care
Fonds, wij regelen de rest. Wie net een borstkankerdiagnose gekregen
heeft, verrassen we samen met een cadeaumand met onder andere
een zachte kamerjas. Een lotgenoot die tijdens de behandeling wil
ontspannen, bieden we een oncomassage aan. De laatste chemo achter
de rug? Dan sturen we graag een mooie bos bloemen. Even op adem
komen in de Koninklijke Villa, een prachtig zorghotel in Oostende, of
een nachtje in een luxehotel kan ook. Of even alle zorgen vergeten in
onze roze Think Pink-ballon. Via onze website dien je makkelijk een
aanvraag in voor een lotgenoot die je lief is.
Als lotgenoot weet ik dat onderzoek van levensbelang is. Ik was
zo trots toen we in 2014 ons SMART Fonds oprichtten, waarmee we
innovatief wetenschappelijk onderzoek steunen in België. Projecten
die voor een grote doorbraak zouden kunnen zorgen, maar waarvan
het succes op voorhand niet vaststaat, vinden vandaag immers alsmaar
moeilijker voldoende financiers. Wij helpen dat gat opvullen, want
onderzoek naar preventie, gerichtere behandelingen en betere nazorg
zijn cruciaal om borstkanker geen kans meer te geven.

O R G A N I S AT I E

Wij vinden het heel belangrijk dat alles wat mensen doneren rechtstreeks
naar lotgenoten gaat. Maar we hebben natuurlijk ook geld nodig om onze
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dagelijkse projecten te dragen. Omdat we heel bewust geen subsidies vragen,
zoeken we andere manieren om dat op te lossen. Zo proberen we zo veel
mogelijk werkingskosten te vervangen door samenwerkingsverbanden.
Voor onze campagnewagens kunnen we al jaren rekenen op ŠKODA en
voor heerlijke kaasavonden zorgt onze partner Savencia. En zo doen we
wel meer. Ik lig soms wakker van hoe we nu weer iets moeten betalen.
Onze spaarpot is niet groot, alles gaat naar onze fondsen. Maar dat houdt
ons alert. En we hebben het gevoel dat we bergen kunnen verzetten door
creatief en vernieuwend te werken. Intussen steunen tientallen partners
en bedrijven ons. En daarop zijn we best trots!
Ons eigen team bestaat nu uit 14 vaste medewerkers. Dat is eigenlijk
niet veel voor een organisatie als de onze, met meer dan 80 evenementen
per jaar. Denk aan de Race for the Cure®: wereldwijd lopen 1,5 miljoen
mensen die in meer dan 100 steden. Bij ons kun je terecht in Brussel,
Antwerpen en Namen, waar tot 25.000 vrouwen en mannen meedoen.
De enigen die dat in goede banen moeten leiden, zijn wij. Ik wil dan ook
benadrukken dat we niets zijn zonder onze 300 vrijwilligers. Zij maken
onze evenementen mogelijk, maar geven hen ook een ziel. Ik ben hen
enorm dankbaar. Mede dankzij hen slaagden we er de laatste 11 jaar in om
meer dan 5 miljoen euro in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker.
Onze droom blijft: borstkanker de wereld uit helpen. Maar dat kunnen
we niet alleen. Daarom geloven we al vanaf dag één in de kracht van
samenwerking. Met partners, met de overheid, met lotgenoten, maar ook
met andere borstkankerorganisaties over de grenzen. Daarom richtten we
in maart 2018 ook Think Pink Europe op, samen met organisaties uit Italië,
Roemenië, Griekenland en Bosnië-Herzegovina. We leerden elkaar kennen
via de Race for the Cure®, en besloten om samen over te gaan tot actie. Het
kan toch niet dat het land waar je woont in Europa het verschil kan maken
voor je overlevingskansen? Die gezondheidskloof willen we aanpakken,
maar we willen ook van elkaar leren. Samen staan we sterker en kunnen
we elkaar ondersteunen. Omdat we als Belgen toch echte bruggenbouwers
zijn, neemt Think Pink onder leiding van Jürgen de coördinatie op zich.
Ondertussen blijft Think Pink Europe groeien: het is zo fijn om te zien
hoe ook andere organisaties de krachten willen bundelen. Dat geeft ons
energie voor nieuwe Europese én Belgische plannen. Ga gerust eens kijken
op thinkpinkeurope.org om te zien waar we intussen al actief zijn.

230

WA A R O M D I T B O E K ?

Nergens krijgen meer vrouwen borstkanker dan in België, relatief gezien.
In 2016 ontdekten artsen bij 10.735 vrouwen en bij 111 mannen een tumor,
terwijl er ruim 2.000 aan de gevolgen van de ziekte overleden. Tegelijk
wordt de kans dat je de ziekte overleeft wel alsmaar groter. Ik leef niet in de
veronderstelling dat wij borstkanker meteen de wereld uit kunnen helpen,
al blijft dat wel onze droom. Maar we kunnen intussen wel zorgen dat de
zorg en nazorg zo goed mogelijk zijn en dat lotgenoten beseffen dat ze ook
met en na hun ziekte nog een fantastisch leven kunnen hebben.
Niemand beseft hoe belangrijk gezondheid is voor hij of zij ziek
wordt. En niemand beseft ook hoe sterk hij of zij dan is. Wij mensen
kunnen veel aan. En geloof me, er ís leven met en na kanker. Het is soms
wat anders, je moet je soms wat aanpassen, maar het kan nog altijd rijk en
vol zijn. Ziek worden kan je dingen leren, veerkrachtig maken of zelfs de
deur openzetten naar dingen die je voordien nooit mogelijk had geacht.
Ik heb een bucket list gemaakt nadat ik ziek werd, een lijst met
dingen die ik gedaan wilde hebben voor ik doodging. Het eerste was
iets concreets bijdragen aan de wereld. Dat is Think Pink geworden.
Ten tweede had ik altijd gedroomd van een adoptiekindje, maar er was
altijd wel iets dat me tegenhield. Maar ik heb alle bezwaren overboord
gegooid en ben ervoor gegaan. Mijn derde droom was een bed &
breakfast starten en dat heb ik ook een tijdje kunnen doen.
Veel mensen hebben me gek verklaard. Wat deed ik toch allemaal?
Maar als mijn ziekte me één ding heeft geleerd, dan is het wel dat ik
me niet meer door mijn angsten wil laten tegenhouden. Er zijn ergere
dingen dan een huis weer moeten verkopen of ergens in falen. Ik had
ook nooit gedacht dat ik op mijn 52e nog zou leren joggen. Maar kijk,
toen heb ik voor het eerst een Run meegelopen.
Hetzelfde gevoel heb ik met Think Pink. Als ik te veel zou stilstaan
bij alles, zou ik me misschien laten afschrikken. Denken dat dit nooit kan
lukken, me afvragen waarom ik nog zo veel werk. Maar dan kijk ik naar alle
mails en brieven die we binnenkrijgen en zie ik het verschil dat we maken
in de levens van deze vrouwen. En dat geeft me de kracht om door te gaan.

Hopelijk tot op een van onze vele evenementen!
Heidi
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BORSTKLINIEKEN

Hieronder de lijst van alle erkende borstklinieken in België (in 2019).
Borstklinieken met een * zijn satellietborstklinieken. De meest recente
lijst vind je via http://bit.ly/borstkliniek.



W E S T-V L A A N D E R E N

LIMBURG

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» Mariaziekenhuis Noord Limburg (Pelt)*
»» Jessaziekenhuis campus Virga Jessa (Hasselt)
»» Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk)

AZ Damiaan (Oostende)
AZ Sint-Jan (Brugge-Oostende)
AZ Sint-Lucas (Brugge)
AZ Delta (Roeselare)
Sint-Jozefskliniek (Izegem)*
O.L.V. van Lourdes ziekenhuis (Waregem)*
az groeninge (Kortrijk)
Jan Ypermanziekenhuis (Ieper)

VLAAMS-BRABANT

»» UZ Leuven (Leuven)

BRUSSEL
O O S T-V L A A N D E R E N

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

AZ Alma (Eeklo)*
AZ Sint-Lucas (Gent)
AZ Maria Middelares (Gent)
UZ Gent (Gent)
AZ Sint-Elisabeth (Zottegem)*
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)
Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis (Aalst)
AZ Sint-Blasius (Dendermonde)
AZ Nikolaas (Sint-Niklaas)

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kliniek Sint-Jan Kruidtuin (Brussel)
UMC Sint-Pieter (Brussel)
Jules Bordet Instituut (Brussel)
CHU UVC Brugmann – Victor Horta (Brussel)
Iris Zuid Ziekenhuizen (Elsene)
Erasmusziekenhuis (Anderlecht)
UZ Brussel (Jette)
CHR Edith Cavell CHIREC – Delta (Oudergem)
Europa Ziekenhuizen (Ukkel)
Cliniques Universitaires Saint-Luc (SintLambrechts-Woluwe)

ANTWERPEN

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

AZ Klina (Brasschaat)
ZNA Jan Palfijn (Merksem)*
AZ Monica (Deurne)
ZNA Middelheim (Antwerpen)
GZA Sint-Augustinus (Wilrijk)
UZA (Edegem)
Heilig Hart Ziekenhuis (Lier)*
AZ Sint-Maarten (Mechelen)
Imelda Ziekenhuis (Bonheiden)
AZ Turnhout (Turnhout)
AZ Sint-Dimpna (Geel)
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HENEGOUWEN

»» Centre Hospitalier de Mouscron (Moeskroen)*
»» Centre Hospitalier de Wallonie Picarde – Chwapi
(Doornik)
»» Centre Hospitalier Epicura (Hornu)
»» CHU de Charleroi – Hôpital Civil Marie Curie
(Charleroi)
»» Grand Hôpital de Charleroi – St. Joseph (Charleroi)
»» Centres Hospitaliers de Jolimont (La Louvière)
»» Centre Hospitalier Tivoli (La Louvière)
»» CHR Mons-Hainaut – St. Joseph (Bergen)*
»» CHU Ambroise Paré (Bergen)

»» CHU André Vésale (Montigny-le-Tilleul)
»» Centre Hospitalier de la Haute Senne – Le Tilleriau (Soignies)*

NAMEN

»» CHU UCL Namur – St. Elisabeth (Namen)

LUIK

»»
»»
»»
»»

CHR de la Citadelle (Luik)
Centre Hospitalier Chrétien – Clinique St. Joseph (Luik)
CHU de Liège – Sart Tilman (Luik)
CHR de Verviers – La Tourelle (Verviers)

WA A L S - B R A B A N T

»» CHI Edith Cavell – Sare (Braine-L’Alleud)*
»» Clinique Saint Pierre (Ottignies)
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BORSTKLINIEKEN

Bronnen
& referenties

BRONNEN
HOOFDSTUK 1:

HOOFDSTUK 2:

»» KWF Kankerbestrijding

»» www.libelle.be/vrouwen-over-hun-borsten

»» www.borstkliniekrijnmondnoord.nl

»» www.tegenkanker.be

»» www.kanker.nl

»» www.jessazh.be/borstcentrum

»» www.borstkanker.nl

»» www.uzleuven.be/brochure: herstel na borstkanker

»» www.alexandermonro.nl

»» www.asz-borstkliniek.be

»» www.kanker.be: brochure borstkanker
»» www.komoptegenkanker.be: slechtnieuwsgesprekken

»» www.borstcentrumgent.be/BENL/site/borstkliniek.
aspx

»» www.mammaprint.nl

»» www.beautifulabc.com

»» www.uzgent.be: borstkanker, hoe moet het nu verder?

»» www.borstkanker.nl

»» www.mens-en-gezondheid.infonu: omgaan met
iemand die kanker gekregen heeft

»» www.haarstichting.nl

»» www.borstkanker.net

»» www.plusmagazine.knack.be

»» www.jessazh.be/borstcentrum

»» Schoonheidsgids Stichting tegen Kanker

»» www.uzleuven.be/multidisciplinair-borstcentrum/
multidisciplinair-borstcentrum

»» www.haarinstituut.com

»» www.uzleuven.be/bestraling bij borstkanker

»» www.chemotherapie.nl

»» www.beautifulabc.com: staging, prognose
»» www.maguza.be

»» Mindfulness bij borstkanker, Nathalie Cardinaels,
Uitgeverij Acco, februari 2012

»» Het Borstkankerboek, Thoeris Uitgeverij, oktober 2013

»» www.kliniplast.be

»» www.wkof.nl (Wereld Kanker Onderzoek Fonds)
»» www.zorg-en-gezondheid.be

»» ‘Want het is niet leuk voor een meisje om kaal te
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