Informatiemap
Mammapoli

Informatiemap voor u als patiënt
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden bij uw
behandeling in ons ziekenhuis, bieden wij u deze informatiemap aan.
In korte tijd krijgt u veel te horen. Als aanvulling hierop hebben we in deze
map een groot deel van de informatie op papier gezet. Zo kunt u alles nog
eens rustig nalezen en heeft u alles bij elkaar.
In deze map voegen we steeds nieuwe informatie toe die op dat moment
voor u van toepassing is. Ook heeft u ruimte om zelf aantekeningen te
maken of gegevens te bewaren.
U vindt in deze map voorlichting over het behandelteam, het opstellen van
het behandelplan, aanvullende onderzoeken, behandeling en nazorg en de
begeleiding door de casemanager.

Contact
Tijdens uw eerste bezoek aan de mammapoli maakt u kennis met 1 van
de verpleegkundig specialisten werkzaam op de mammapoli. Zij is uw
casemanager gedurende uw behandeltraject op de mammapoli. U krijgt een
persoonlijk kaartje met haar naam en telefoonnummer. Als u vragen heeft
of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u met haar contact opnemen.
Indien u uw casemanager niet kan bereiken, kan u bellen met het algemene
nummer van de mammapoli: 088 979 47 80.
U kunt ons ook uw vraag via de mail stellen. Hoe u dit doet staat
beschreven in de folder beveiligd e-mailen met HMC (e-consult).
Met vriendelijke groet,
Het mammateam

Oncologisch chirurgen:

☐ Dr. Marinelli

☐ Dr. Guicherit

☐ Dr. van der Sijp

☐ Dr. Straver
Verpleegkundig specialisten / casemanagers:

☐ Lida van der Wilden ☐ Pauline Keunen
Tel. 088 979 47 02
Tel. 088 979 47 03

☐ Nancy Kemmers
Tel. 088 979 31 36

☐ Elise Duijvestijn
Tel. 088 979 40 58

☐ Martine Twigt
Tel. 088 979 47 44

☐ Annmarie Schouten
Tel. 088 979 47 18

1. Algemene informatie mammapoli HMC en
samenwerking LUMC
Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) werken samen op het gebied van borstkankerzorg onder
de naam Universitair Kankercentrum (UKC)
Het UKC beschikt over gespecialiseerde artsen, verpleegkundig
specialisten, een gespecialiseerd operatie- en verpleegteam, eigen
poliklinieken, operatiekamers en verpleegafdelingen.

Multidisciplinair behandelteam
Bij uw behandeling zijn meerdere disciplines betrokken, die allemaal hun
eigen rol en deskundigheid hebben. Samen vormen ze een goed op elkaar
ingespeeld team. Het behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:
• Radioloog: beoordeelt medische beeldvorming, zoals de röntgenfoto van
de borsten (mammografie), de echografie en MRI. Dit doet de radioloog
om vast te stellen of er afwijkingen zijn. De radioloog kan puncties en
biopten afnemen indien nodig.
• Patholoog: onderzoekt het afgenomen weefsel onder de microscoop, om
vast te stellen of het materiaal goed- of kwaadaardig is.
• Verpleegkundig specialist: verpleegkundige die gespecialiseerd is in de
zorg voor en de begeleiding van patiënten met borstkanker en die naast
verpleegkundige taken ook medische taken verricht. Zij werken zowel op
de polikliniek Chirurgie als op de polikliniek Interne Geneeskunde.
• Oncologisch chirurg: chirurg die gespecialiseerd is in het opereren van
patiënten met borstkanker.
• Radiotherapeut: behandelt patiënten met borstkanker door middel van
“ioniserende” bestralingen die kwaadaardige cellen vernietigen.
• Internist-oncoloog: is gespecialiseerd in het geven van chemo-, immuno
en (anti-) hormoontherapie aan patiënten met borstkanker.
• Nucleair geneeskundige: onderzoekt patiënten met behulp van
radioactieve stoffen om op medische foto’s vast te kunnen stellen of er
afwijkingen te zien zijn.

• Plastisch chirurg: voert operaties uit die gericht zijn op het herstel van
vorm en functie van lichaamsdelen. Tijdens of na een borstkankeroperatie
kan de plastisch chirurg een borstreconstructie uitvoeren.
• Psycholoog: een deskundige gespecialiseerd in de (geestelijke)
begeleiding van patiënten met kanker.
• Oncologie verpleegkundige: een verpleegkundige werkzaam op de
afdeling die gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met kanker.

Regie patiënt
Bij de diagnose borstkanker komt er veel op u af. Wij vinden het belangrijk
dat u zelf meedenkt en beslist in de keuzes rondom de behandeling,
“shared decision making”. Ons behandelteam omringt u met alle zorg en
deskundigheid. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past,
hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen,
van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen.
Het is belangrijk om samen met ons deze zaken op een rijtje te zetten.
Dit kunt u doen door 3 goede vragen te stellen:
1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
3. Wat betekent dat in mijn situatie?
Meer hierover kunt u lezen in de keuzehulp die u krijgt uitgereikt.
Neem ook voldoende bedenktijd bij het nemen van beslissingen.

Begeleiding door de casemanager
Uw casemanager is een verpleegkundig specialist. Dit is een
verpleegkundige met een Master opleiding. Zij werkt zelfstandig,
onder directe supervisie van een chirurg en heeft een eigen spreekuur.
De verpleegkundig specialist doet lichamelijk onderzoek, vraagt benodigde
diagnostiek aan en bespreekt na het MDO de uitslagen en bevindingen met
u. Ook neemt zij de poliklinische nacontrole voor haar rekening.
Zij weet alle relevante informatie over u en uw behandeling en coördineert
samen met u uw behandeltraject. U en uw naasten kunnen op elk moment
bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over
praktische zaken en over de behandeling(en). Zij beantwoordt uw vragen of
schakelt er de juiste deskundige voor in. De casemanager heeft doorlopend
nauw contact met uw andere zorgverleners.

Uitkomsten meten, voor uzelf en om onze zorg te
verbeteren
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe uw kwaliteit van leven is tijdens
en na de behandeling. Door dit te meten kunnen wij zo vroeg mogelijk
problemen signaleren en u hier eventueel bij ondersteunen. We sturen
u hiervoor de komende jaren per e-mail een aantal keer een vragenlijst.
De resultaten hiervan bespreken we met u tijdens het spreekuur of tijdens
een telefonisch consult. Eventueel kunt u gericht worden doorverwezen
naar andere hulpverleners. Verder gebruiken we uw feedback en die van
uw medepatiënten om de behandeling voor toekomstige patiënten te
verbeteren. Het invullen van alle vragen duurt maximaal 40 minuten.
Waarvoor gebruiken we uw antwoorden?
Alleen uw behandelaars kunnen uw antwoorden zien en deze met u
bespreken. Met deze antwoorden kunnen we zien wat goed gaat en wat
beter kan. We gebruiken uw opmerkingen ook om de behandeling in de
toekomst te verbeteren en te personaliseren.

Daarnaast worden uw antwoorden geanonimiseerd gebruikt voor
verschillende doeleinden:
• verbeterinformatie voor ziekenhuizen;
• het leveren van informatie aan patiëntenorganisaties, overheid en
toezichthouders;
• het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor patiënten;
• ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars;
• wetenschappelijk onderzoek.
Privacy
Deelname aan de vragenlijsten is vrijwillig. Wij willen u er wel op wijzen
dat het invullen van de vragenlijsten belangrijke informatie over uw
behandeling geeft aan uw arts. Wij respecteren uw privacy en zorgen
ervoor dat alle onderzoeksgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek
Het UKC neemt deel aan verschillende wetenschappelijk onderzoeken
op het gebied van borstkanker. In deze, vaak landelijke studies, wordt
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een (nieuw) medicijn of
behandeling.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u mee wilt werken aan zo’n onderzoek.
U kunt hier rustig over nadenken. Deelname aan onderzoek is altijd
vrijwillig. Uw arts kan u meer informatie geven over de verschillende
studies.

2. Borstkanker 1 2
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Een op
de zeven vrouwen krijgt het in haar leven. Vanaf de leeftijd van 35 jaar stijgt
het aantal vrouwen dat ermee geconfronteerd wordt. In de meeste gevallen
wordt de ziekte vastgesteld tussen 50 tot 75 jaar. Borstkanker kan ook bij
mannen voorkomen.

De borst
De functie van de vrouwenborst (in medische termen mamma genoemd)
is het produceren van melk aan de zuigeling. De melk wordt gemaakt in de
melkklieren, die uitmonden in melkgangen.

Melkgangen en melkklieren
De melkgangen komen in de tepel bij elkaar en hebben daar een
kleine opening naar buiten. Melkklieren en melkgangen zijn hooguit
enkele millimeters groot en kunnen met het blote oog niet van elkaar
onderscheiden worden. Vandaar dat we spreken over het klierweefsel,
waarmee we melkklieren en melkgangen samen bedoelen. Naast het
klierweefsel is de borst opgebouwd uit bindweefsel voor de stevigheid en
vetweefsel voor bescherming en “vulling”.

Borstkanker
Bij borstkanker is er sprake van een verstoorde deling van cellen in de
melkgangen en/of melkklieren. Hierdoor ontstaat een woekering van “foute”
cellen die samen een kwaadaardige gezwel (tumor) vormen: een carcinoom.
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Vormen van borstkanker
Er zijn veel verschillende soorten borstkanker.
Er zijn afwijkingen die nog geen borstkanker zijn, maar dat wel kunnen
worden (voorlopers).
Carcinoom in situ of niet-invasieve borstkanker is een voorstadium van
borstkanker. Deze voorlopers van borstkanker kunnen niet verspreiden
naar lymfeklieren of de rest van het lichaam. Het blijft op zijn plek (in situ)
in de borst. Dit voorloper stadium wordt onderverdeeld naar de plek waar
het ontstaat:
• Ductaal carcinoom in situ (DCIS); ontstaat in de melkgang (ductus)
• Lobulair carcinoom in situ (LCIS); ontstaat in de melkklier (lobus)
Bij invasieve borstkanker hebben de kankercellen de eigenschap om verder
te verspreiden dan de plek waar ze zijn ontstaan. Dit is trouwens niet
hetzelfde als uitgezaaide borstkanker. De kanker is pas uitgezaaid als cellen
zich buiten de borst en lymfeklieren in de oksel hebben verspreid.
Invasieve borstkanker wordt onderverdeeld naar de plek waar het ontstaat:
• Een invasief carcinoom NST is de meest voorkomende soort borstkanker.
(80% van alle gevallen) NST staat voor: niet-speciale type. Deze vorm
van borstkanker ontstaat in de melkgang. Vroeger werd dit een ‘invasief
ductaal carcinoom’ genoemd.
• Invasief lobulair carcinoom: deze kanker is ontstaan in de melkklier.
Ongeveer 10% van de patiënten hebben een lobulaire tumor
Invasieve borstkanker kan verder onderverdeeld worden.
Hormoongevoelige borstkanker
Als borstkanker groeit onder invloed van de vrouwelijke
geslachtshormonen oestrogeen en progesteron, is de tumor
hormoongevoelig. Dit is bij 80% van de borstkankers het geval. Dat is
belangrijk om te weten voor de behandeling; hormonale therapie werkt
namelijk alleen bij hormoongevoelige borstkanker.

HER2-positieve borstkanker
HER2 is een eiwit dat op de cellen zit. Bij te veel van dit eiwit op een cel,
wordt de groei te veel gestimuleerd en kan er kanker ontstaan. Er is dan
sprake van HER2-positieve kanker. Dat is bij 13% van de borstkankers
zo. Dit is belangrijk om te weten, omdat er medicijnen bestaan die zich
specifiek op dit eiwit richten.
Triple negatieve borstkanker
De tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen.
De tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron.
De tumor is niet HER2-positief.

Stadiumindeling bij borstkanker
Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid.
De arts stelt het stadium vast en onderzoekt hiervoor:
• de plaats en grootte van de tumor
• of en hoever de tumor is doorgegroeid in het weefsel en bloedvaten
eromheen
• of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren, organen en/of bot ergens anders
in het lichaam
Stadium 1
De tumor in de borst is kleiner dan 2 centimeter en er zijn geen uitzaaiingen
in de lymfeklieren in de oksel.
Stadium 2
De tumor is tussen de 2 en 5 centimeter groot. Er kunnen ook uitzaaiingen
in de lymfeklieren van de oksel of het borstbeen zitten, maar er zijn geen
uitzaaiingen in andere organen.

Stadium 3
De tumor is groter dan 5 centimeter. Er kunnen ook uitzaaiingen in de
lymfeklieren van de oksel zitten. De tumor valt ook in stadium 3 als hij
kleiner is dan 5 centimeter, maar door de huid van de borst naar buiten
komt. Of als hij vastzit aan de wand van de borst. In beide gevallen is de
kans groot dat er ook uitzaaiingen in andere delen van het lichaam zijn.
Stadium 4
Borstkanker met aangetoonde uitzaaiingen in andere delen van het
lichaam.

Prognose
Bij kanker spreken we vaak van overlevingskansen of de prognose, het
vooruitzicht. De kans op genezing bij borstkanker is de laatste jaren
gestegen. Dit komt door betere onderzoeken en nieuwe behandelmethoden.
Gemiddeld is vijf jaar na diagnose 87% van de borstkanker patiënten nog
in leven. Voor de kans op overleving is het belangrijk om te weten in welk
stadium uw ziekte is. Onderstaande cijfers geven een algemeen beeld,
maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of
slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep.
Stadium I: 1 jaar na de diagnose zijn bijna alle patiënten nog in leven.
Na 5 jaar is dit 98%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose zijn bijna alle patiënten nog in leven.
Na 5 jaar is dit 92%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 96% van de patiënten nog in leven.
Na 5 jaar is dit 76%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 80% van de patiënten nog in leven.
Na 5 jaar is dit 29%.

3. Behandeling volgens zorgpad borstkanker
Patiënten met borstkanker worden binnen het UKC behandeld volgens
een vast “zorgpad”. Dit zorgpad is een serie vaste afspraken over de
diagnostiek en behandeling van borstkanker. Hierdoor weten u en uw
behandelaar in welke fase van het behandeltraject u zich bevindt en
sluiten de verschillende onderzoeken, behandelingen en controles goed op
elkaar aan. In het zorgpad borstkanker worden behandelplan, aanvullende
onderzoeken, behandeling en nazorg beschreven.

Behandelplan
Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) heeft het behandelteam de
resultaten van uw onderzoeken besproken en vastgesteld dat er sprake
is van een kwaadaardige afwijking. Vervolgens wordt tijdens dit overleg
besproken wat in uw geval de verschillende behandelmogelijkheden zijn en
of er nog nadere diagnostiek nodig is.
De chirurg of uw casemanager bespreekt met u de resultaten van dit
overleg.

Aanvullend onderzoek
Soms is het noodzakelijk om na de onderzoeken op de mammapolikliniek
nog aanvullend onderzoek te doen. Het kan dan gaan om:
MRI-scan om de vorm en grootte van de tumor beter te bekijken.
Bij bewezen lymfklieruitzaaiingen een PET-CT scan of een normale CT scan
en botscan om het aantal aangedane lymfeklieren te onderzoeken en na te
gaan of er uitzaaiingen naar andere organen zijn.
Deze medische foto’s worden beoordeeld door de radioloog of de nucleair
geneeskundige.

Genetisch onderzoek
Jonge patiënten (<40 jaar) of patiënten die meerdere familieleden hebben
die ook borstkanker hebben gehad, kunnen doorverwezen worden naar de
klinisch geneticus. Deze kan besluiten om verder onderzoek uit te voeren
om vast te stellen of er sprake is van een erfelijke vorm van borstkanker.

Fertiliteitspolikliniek
Behandeling van borstkanker bij jonge patiënten kan de vruchtbaarheid
aantasten. Voor jongere patiënten met een kinderwens kan een afspraak
ingepland worden bij de fertiliteitspolikliniek voor advies over dit
onderwerp.

Behandeling
De behandeling van borstkanker bestaat uit 3 pijlers.
1. Behandeling van de tumor in de borst; een borstoperatie, al dan niet in
combinatie met bestraling.
2. Behandeling van de lymfeklieren in de oksel: verwijderen van de
schildwachtklier, of alle lymfeklieren: een okselklierdissectie.
3. Behandeling van het gehele lichaam indien de kans groot is dat
tumorcellen zich via de bloedbaan hebben verspreid. Deze behandeling
bestaat uit: (Anti)hormoontherapie, chemotherapie of immunotherapie.
Dit is afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken die bij u worden
uitgevoerd en het advies van het behandelteam.

Behandeling van de borst
Operatie
Vaak begint de behandeling met het verwijderen van de tumor via een
borstoperatie. Deze operaties vinden plaats in het UKC, HMC Antoniushove
in Leidschendam. De belangrijkste reden om de borstkankeroperaties te
concentreren, is het verhogen van de kwaliteit. Een aantal gespecialiseerde
chirurgen voert de borstkankeroperaties uit. Afhankelijk van de grootte
van de tumor en de borst kan gekozen worden voor een borstsparende
operatie of een borstamputatie. Bij een borstsparende operatie wordt alleen
de tumor en het borstweefsel rondom de tumor verwijderd. Dit wordt altijd
gecombineerd met bestraling. Bij een borstamputatie wordt de hele borst
verwijderd. Hierna volgt soms bestraling.

Bestraling (radiotherapie)
Bij deze behandeling worden kankercellen met behulp van straling
beschadigd. Hierdoor kunnen ze zich niet meer delen. Hiermee wordt de
kans op terugkeer van de tumor in dezelfde borst verkleind. Afhankelijk van
uw leeftijd, de omvang van de afwijking in uw borst en of er uitzaaiingen in
de klieren zijn, kan er worden gekozen voor:
• uitwendige bestraling na de operatie in een bestralingsserie met
meerdere sessies;
• een eenmalige inwendige bestraling tijdens de operatie (IORT).
Beide technieken vinden plaats in HMC Antoniushove.
Borstreconstructie
Afhankelijk van de soort borstoperatie, kan de plastisch chirurg in
aanvulling op de borstoperatie een borstreconstructie uitvoeren. Het doel
van deze operatie is om de vorm van de borst zo goed mogelijk te
herstellen. Soms is het mogelijk om een directe, borstreconstructie te
laten doen. Dit is een operatie die direct plaatsvindt na het verwijderen
van het kwaadaardige borstweefsel, tijdens dezelfde operatiesessie. Er zijn
verschillende technieken om een nieuwe borst te reconstrueren. Dit kan
bijvoorbeeld met kunstmatig materiaal (prothese) of met eigen huid
en weefsel. Welke methode voor u het meest geschikt is, bespreekt de
plastisch chirurg met u.
Behandeling van de oksel
Met een echo is naar de lymfeklieren in de oksel gekeken.
• Wanneer er geen vergrote lymfeklieren zijn gevonden, wordt tijdens
de operatie aan de borst de schildwachtklier in de oksel verwijderd.
Deze lymfeklier wordt door de patholoog onderzocht. Hij kan kleine
uitzaaiingen vinden in deze schildwachtklier die met een echo niet te zien
zijn. Als deze uitzaaiingen gevonden worden wordt de oksel bestraald.
• Wanneer met de echo wel uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn gevonden,
zijn er 2 behandelmethodes.

1. Het verwijderen van alle lymfeklieren in de oksel; een okselklierdissectie.
2. Voorbehandeling met chemotherapie of hormonale therapie. Bij een
goede reactie op deze behandeling wordt een enkele lymfeklier
verwijderd en daarna de oksel vaak nog bestraald.

Behandeling van het hele lichaam
Aanvullende systemische behandelingen
Mogelijk heeft u “systemische therapie” nodig. Dit is de behandeling van
kanker met medicijnen in de vorm van tabletten, injecties of een infuus.
De systemische therapie wordt voorgeschreven en gecontroleerd door
de internist-oncoloog. De internist oncoloog werkt samen met een eigen
verpleegkundig specialist die tijdens dit traject uw aanspreekpunt is. Er zijn
verschillende vormen van medicijn behandelingen mogelijk:
• Chemotherapie: behandeling met celdodende of celdeling remmende
medicijnen, genaamd cytostatica. Er zijn verschillende soorten
cytostatica, elk met een eigen werking.
• Immunotherapie: behandeling met medicijnen die het afweersysteem
versterken om kankercellen te herkennen, aan te vallen en te vernietigen.
• (Anti-)hormoontherapie: deze therapie beïnvloedt de aanmaak van
uw eigen hormonen. Hierdoor kan de deling van kankercellen geremd
worden.
Neoadjuvante chemotherapie (NAC)
Soms is voor de operatie al duidelijk dat een aanvullende behandeling
met chemotherapie nodig is. Het is dan mogelijk om eerst te starten met
chemotherapie en daarna de operatie uit te voeren. Voordelen hiervan zijn
dat de reactie van tumorcellen op de therapie gemeten kan worden. Bij een
goede reactie kan er (makkelijker) borstsparend geopereerd worden en de
oksel minder ingrijpend behandeld worden. Bij een tegenvallende reactie
van de tumorcellen kan besloten worden om nog extra kuren te geven.
Mammaprint®
Een MammaPrint® is een genenprofieltest die 70 genen in de tumor
analyseert. De uitslag geeft aan of het risico op uitzaaiingen hoog of laag

is en helpt te bepalen of aanvullende chemotherapie wel of niet zinvol
is. De uitslag kan soms ook helpen om de keuze beter te onderbouwen.
Bij sommige tumoren of bij meerdere uitzaaiingen in de lymfeklieren
heeft de uitslag van de MammaPrint® geen aanvullende waarde.
De MammaPrint® wordt daarom niet standaard aangeboden aan alle
patiënten. De MammaPrint® kan uitgevoerd worden op weefsel verkregen
tijdens een biopt of de operatie. U hoeft hiervoor dus geen extra operatie
te ondergaan. MammaPrint® zegt niets over erfelijkheid. Daarvoor is
erfelijkheidsonderzoek nodig.
Palliatieve zorg
Wanneer er geen genezing mogelijk is, worden er andere, zogenaamde
palliatieve behandel opties met u besproken. U wordt hiervoor verwezen
naar de internist-oncoloog en of de radiotherapeut.

Nazorg
Nacontrole
Na afronding van het behandeltraject blijft u onder controle.
Deze zogeheten nacontroles vinden de eerste jaren na de operatie
plaats. Ze worden ingepland volgens een vast schema, afhankelijk van
uw leeftijd en het type behandeling dat u krijgt. Bij deze controles wordt
zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. Dit gebeurt door middel van een
mammografie (jaarlijks), indien nodig in combinatie met een echografie en
in sommige gevallen een MRI-onderzoek.
Reguliere nacontrole
Jaar 1:
• 1 week na de operatie: bij chirurg voor uitslaggesprek. Bespreken of en
welke aanvullende behandelingen nodig zijn en wondcontrole.
• 2 weken na de operatie: bij verpleegkundig specialist. Nogmaals
bespreken van de vervolgstappen, afspraken controleren en
wondcontrole.

• 7 maanden na de operatie: bij verpleegkundig specialist. Evaluatiegesprek
en lichamelijk onderzoek.
• 13 maanden na de operatie: eerste controle mammografie met aansluitend
afspraak voor uitslag en lichamelijk onderzoek.
• Op indicatie controle bij radiotherapeut indien u bent bestraald.
Jaar 2 t/m 5
• Jaarlijks mammografie met aansluitend uitslag en lichamelijk onderzoek
in principe bij verpleegkundig specialist, tenzij nog hormonale therapie,
dan via polikliniek Interne Geneeskunde.
NB 1: Als u een borstamputatie heeft ondergaan, kan u na 5 jaar en indien
u ouder bent dan 60 jaar terugkeren naar het bevolkingsonderzoek (BOB).
U moet dan opnieuw aangemeld worden voor het bevolkingsonderzoek.
NB 2: Als u een borstsparende operatie heeft ondergaan, kan u na 5 jaar en
indien u ouder bent dan 60 jaar, worden terugverwezen naar de huisarts
voor jaarlijks lichamelijk onderzoek, waarbij het mammografisch onderzoek
om de 2 jaar gebeurt via HMC.
Indien u na 5 jaar controles nog geen 60 jaar bent dan wordt de duur van
het nazorgtraject bepaald door het team in het multidisciplinaire overleg en
met u besproken

Algemene informatie over een borstoperatie
In overleg met uw arts is besloten dat u een borstoperatie zult ondergaan in
het Universitair Kankercentrum (UKC), HMC Antoniushove. In deze folder
leest u meer over de operatie, de voorbereiding op de operatie, de opname
en de nazorg. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met
uw chirurg en/of verpleegkundig specialist. De chirurg of verpleegkundig
specialist bespreekt met u welke operatie(s) bij u uitgevoerd gaat worden.

Waarom een borstoperatie?
Kwaadaardige cellen hebben de neiging om in het omliggende weefsel
te groeien en zich te verspreiden (uitzaaien). De behandeling van kanker
is erop gericht om dit te voorkomen. Het doel van een operatie is om
de kwaadaardige cellen te verwijderen uit het lichaam. Een tumor in
de borst kan op verschillende manieren worden verwijderd: door een
borstsparende operatie of door een borstamputatie. De borstoperatie wordt
vaak gecombineerd met het verwijderen van één lymfeklier in de oksel
(schildwachtklier of poortwachtklierprocedure) of alle lymfeklieren in de
oksel (okselklierdissectie).
Het kan zijn dat u niet door uw eigen chirurg zult worden geopereerd, maar
door een andere chirurg uit dit gespecialiseerde team. Alle chirurgen van
dit gespecialiseerde team werken volgens dezelfde methode, zodat een
hoge kwaliteit gewaarborgd is.
In het UKC wordt u op de dag van de operatie opgenomen op de
verpleegafdeling Oncologische Chirurgie. Als u een borstsparende operatie
krijgt mag u in principe dezelfde dag weer naar huis. Bij een borstamputatie
blijft u in de meeste gevallen één nacht in het ziekenhuis, maar dit wordt
per patiënt bekeken.

De voorbereiding op de operatie
Tijdens de operatie krijgt u algehele narcose. Voor de operatie heeft u een
afspraak op de preoperatieve polikliniek (POS). Hier heeft u een aantal
voorbereidende gesprekken.
U vindt de preoperatieve polikliniek in HMC Antoniushove, op de begane
grond route rood. Voorafgaand aan uw afspraak op de preoperatieve

polikliniek vult u een vragenlijst in over uw gezondheid. Ook willen we
graag dat u akkoord gaat dat we uw medicijngebruik bij uw thuisapotheek
mogen opvragen. Vandaar dat we u vragen om de naam van uw
thuisapotheek aan ons door te geven.
Alle gesprekken op de preoperatieve polikliniek worden in principe achter
elkaar gepland. Als er aanvullend onderzoek nodig is, kan het zijn dat u
naar een andere afdeling wordt doorgestuurd.
U heeft meestal de volgende gesprekken:
Gesprek over uw medicijngebruik met de apothekersassistente
Voor de operatie is het belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt.
Met sommige medicijnen moet u tijdig stoppen voor de operatie. Soms zijn
mensen allergisch voor bepaalde medicijnen. De arts moet dit vooraf weten,
om te voorkomen dat u deze medicijnen toch krijgt toegediend tijdens uw
verblijf in het ziekenhuis.
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? In overleg met de arts moet u
hier enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met
u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw
casemanager.
Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek door de POS-medewerker
(anesthesie medewerker)
De POS-medewerker zal u een aantal vragen stellen aan de hand van
de door u ingevulde vragenlijst. Ook zal de POS-medewerker een kort
lichamelijk onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek bestaat uit:
• onderzoek van uw hart en longen;
• meten van uw lengte, gewicht en bloeddruk;
• opnemen van uw pols.
Gesprek met de anesthesioloog
Een anesthesioloog is een medisch specialist die zich heeft toegelegd op
de verschillende vormen van narcose, pijnbestrijding en andere medische
zorg rondom de operatie. De anesthesioloog spreekt tijdens dit gesprek
met u af welke narcose en/of verdoving bij uw operatie wordt toegepast.

U krijgt ook nadere uitleg hierover.
Verpleegkundig spreekuur (VSU): gesprek met de verpleegkundige
Tijdens het verpleegkundige spreekuur informeert de verpleegkundige u
over:
• de opname en de gang van zaken op de operatiedag;
• het verblijf in het ziekenhuis en op de verpleegafdeling.
De verpleegkundige zal u ook een aantal vragen stellen. Zo wil ze
bijvoorbeeld weten wie uw contactpersoon zal zijn tijdens het verblijf in het
ziekenhuis.
Eventueel aanvullend onderzoek
Soms is er nog aanvullend onderzoek nodig. U kunt hierbij denken aan
een hartfilmpje en/of een bloedonderzoek. Het kan ook nodig zijn dat u
doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld een cardioloog voor onderzoek.
U wordt twee werkdagen voor opname gebeld door de secretaresse van de
verpleegafdeling en hoort dan waar en hoe laat u zich moet melden op de
opnamedag. De afdeling belt u tussen 14.00 en 18.00 uur op.

Dag van de operatie
U meldt zich op de dag van opname op de afgesproken tijd bij de
balie van de opnamelounge op de eerste etage in HMC Antoniushove.
Een verpleegkundige zal uw gegevens controleren. Soms is het nodig om
nog bloed te laten afnemen, dit kan op de begane grond bij bloedafname.
Dit gebeurt om te bepalen wat uw bloedgroep is. Indien dit nodig is, heeft u
dit telefonisch twee werkdagen voor de operatie vernomen.
Eten en drinken
Voor deze operatie moet u nuchter zijn. “nuchter zijn” betekent dat u voor
de operatie niet mag eten en drinken. De anesthesist maakt met u tijdens
het preoperatieve spreekuur de precieze afspraken over het nuchter zijn.
Ook mag u niet meer roken vanaf het moment van opname.

Kleding
Neemt u bij opname bovenkleding mee met een rits en/of knoopjes, zodat
de kleding niet over uw hoofd aan- of uitgetrokken hoeft te worden. Het
dragen van een sport bh (zonder beugels) heeft de voorkeur. Deze geeft
extra steun na de operatie. Neemt u de speciale “prothese bh” mee
wanneer u deze vooraf heeft gekregen van de verpleegkundig specialist.
Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en doe alle sieraden af. Het
ziekenhuis is niet aansprakelijk wanneer deze kwijtraken.
Voorbereiding op de voorbereidingskamer
Een verpleegkundige brengt u in uw bed naar de voorbereidingskamer.
Daar ontmoet u de anesthesist en anesthesiemedewerker. U wordt
aangesloten aan een monitor om uw vitale functies (hartritme, bloeddruk,
zuurstofgehalte) gedurende de operatie te kunnen controleren. Verder
wordt er een infuus in uw hand/arm geprikt voor het toedienen van vocht
en medicijnen.
Naar de operatiekamer
U wordt naar de operatiekamer gebracht. Daar maakt u kennis met het
operatieteam. Dit team bestaat uit de oncologisch chirurg en soms een
chirurg in opleiding, de anesthesist, de anesthesiemedewerker en de
operatieassistente(n). Eventueel is er ook een plastisch chirurg aanwezig
bij de operatie.
De operatie
In de operatiekamer wordt voor uw veiligheid eerst de “time-out procedure”
uitgevoerd. Hierbij moet u uw naam en geboortedatum noemen, zodat
wij uw identiteit kunnen vaststellen. Ook wordt opnieuw een aantal zaken
met betrekking tot uw gezondheid en de operatie besproken met u en het
operatieteam. We voeren de narcose en de operatie pas uit als hier geen
afwijkende zaken uit komen en het voor iedereen duidelijk is welke operatie
verricht gaat worden. U wordt na deze check onder narcose gebracht.
De duur van de operatie is afhankelijk van het type en de omvang van de
operatie. In sommige gevallen volgt aansluitend op de borstkankeroperatie,

in dezelfde operatiesessie, een directe borstreconstructie door de plastisch
chirurg.
Het operatieplan is vooraf vastgesteld. Dit is gebeurd aan de hand van alle
onderzoeken die zijn gedaan voorafgaand aan de operatie.
Na de operatie
Na de operatie komt u eerst bij op de verkoeverkamer (uitslaapkamer).
Ondertussen belt de chirurg met uw contactpersoon om te vertellen hoe
de operatie is verlopen. Nadat u bent bijgekomen, gaat u terug naar de
opnamelounge of naar de verpleegafdeling, Oranje 1 op de eerste etage.
Op de verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling zullen de verpleegkundigen regelmatig bij u
langskomen. Ze kijken dan hoe het met u gaat en voeren controles uit. In de
loop van de dag kunt u weer gewoon eten en drinken.
Pijnscore (VAS)
Uw pijn meten we met behulp van de pijnladder. Deze ladder gaat van 0 tot
10, waarbij 0 geen pijn is en 10 de meest verschrikkelijke pijn die u zich kunt
voorstellen. U geeft zelf aan hoeveel pijn u voelt. Afhankelijk van de pijn die u
voelt, zullen we u pijnstillers geven. Geef het meteen aan als u meer pijn voelt.
Infuus / drains
Na de operatie heeft u een infuus en mogelijk een drain. Deze worden in
overleg met de arts verwijderd.
• Infuus: via het infuus in uw arm kunnen vocht en medicijnen worden
toegediend.
• Drain: het kan zijn dat er door de (plastisch) chirurg is besloten om
een drain in het operatiegebied achter te laten, hierdoor kan bloed
en wondvocht afvloeien. Deze kan maximaal 10 dagen blijven zitten.
Het verwijderen is doorgaans niet pijnlijk. U kunt er ook mee naar huis.
Dan wordt de drain verwijderd op de polikliniek door de (plastisch)
chirurg.

Antistolling
Om de vorming van bloedstolsels in uw vaten (trombose) tegen te gaan,
krijgt u tijdens de opname dagelijks een injectie in uw buik van fraxiparine.
Als u bekend bent bij de trombosedienst, wordt deze op de hoogte
gebracht van uw ontslag. U kunt dan na ontslag weer verdergaan met uw
gebruikelijke antistolling.
Wie komt er bij u langs:
• Chirurg: waar mogelijk komt de chirurg en, indien van toepassing, de
plastisch chirurg op de operatiedag aan het einde van de middag bij u
langs op de afdeling. Hij/zij vertelt u dan hoe de operatie is verlopen.
Als dit niet mogelijk is, dan informeert de zaalarts of de verpleegkundig
specialist u hoe de operatie is verlopen.
• Afdelingsarts: voor ontslag komt deze bij u langs. Blijft u één of meerdere
nachten opgenomen op de verpleegafdeling? Dan komt de afdelingsarts
dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat.
• Verpleegkundige: de verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk, pols
en temperatuur meten. Ook zal zij u helpen bij de dagelijkse verzorging
en het uit bed komen, wanneer dat nodig is.
• Verpleegkundig specialist: waar mogelijk komt de verpleegkundig
specialist voor of na de operatie bij u langs om te kijken hoe het met u
gaat en of er nog vragen zijn.
Ontslag
De soort operatie en de snelheid waarmee u herstelt, bepalen de duur van
uw opname. Vaak gaat het om een dagopname, soms blijft u een nachtje.
Naar huis
Voor u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de
afdelingsverpleegkundige. Zij geeft u adviezen mee voor thuis. Ook krijgt u
een vervolgafspraak voor op de polikliniek mee.
Adviezen
Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van de operatie. Het is
mogelijk dat u de eerste dagen na het ontslag nog duizelig bent van de

narcose of dat u pijn heeft aan het litteken. De verpleegkundig specialist
heeft met u doorgenomen welke oefeningen/bewegingen u wel/niet mag
doen. Deze kunt u ook terug vinden in de folders: ‘Adviezen en Bewegen na
een borstoperatie’.
Het is handig als iemand u de eerste dagen na ontslag kan helpen in de
huishouding of bij het doen van boodschappen.
Pijnstilling
U kunt om de pijn te bestrijden Paracetamol gebruiken. U mag drie tot vier
maal per dag twee tabletten van 500 mg. Als het nodig is, kunt u daarnaast
ook Naproxen 3 x 250 mg innemen. Beide kunt u kopen bij de drogist.
Douchen en lichamelijke verzorging
Na de operatie zit er meestal een papieren hechtpleister over de wond.
Deze wordt bij uw eerste polibezoek verwijderd. U mag hier vanaf 24 uur na
de operatie mee douchen. Ga de eerste twee weken na de operatie niet in
bad of zwemmen in een zwembad of open zwemwater.
Complicaties tijdens en na de operatie
Bij iedere operatie worden uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen
om de kans op complicaties te verminderen. Toch is geen enkele operatie
zonder risico’s. Complicaties die kunnen ontstaan, zijn vertraagde
genezing van de operatiewond door infectie, een nabloeding en trombose
(een bloedstolsel in een bloedvat in een been). Bij een infectie van de
operatiewond kan de huid rond het litteken rood worden en pijn doen.
Ook kunt u koorts krijgen. In geval van een wondinfectie heeft u mogelijk
antibiotica nodig. Bij een nabloeding kan het noodzakelijk zijn u nogmaals
te opereren om de stolsels te verwijderen en de bloeding te stelpen.
Bij trombose heeft u medicijnen nodig die het bloed dunner maken.
Neemt u de eerste week na de operatie direct contact op als:
• u koorts heeft boven 38,5° C;
• het wondgebied toenemend rood, warm en opgezwollen wordt of ineens
erg pijnlijk;
• u plotseling toenemend kortademig wordt;

• uw been rood, dik, gezwollen en/of pijnlijk wordt (dit kan wijzen op een
trombose).
Weefselonderzoek na de operatie
Na afloop van de operatie onderzoekt de patholoog het operatie
weefsel. Gemiddeld duurt dit onderzoek een week. Het gespecialiseerd
behandelteam bespreekt daarna op basis van deze uitslag of, en zo ja,
welke vervolgbehandeling nodig is.
Controle op de polikliniek
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis is er voor u een controleafspraak gemaakt
bij uw chirurg. Bedenk voor uw controle thuis uw vragen en schrijf deze op.
Afspraak met de oncologisch chirurg
Tijdens dit polibezoek hoort u de uitslag van het weefselonderzoek en
de resultaten van het team overleg ten aanzien van de eventueel vervolg
behandeling. De chirurg bekijkt ook of het litteken goed geneest. Wanneer
u een borstreconstructie heeft ondergaan, krijgt u ook een controleafspraak bij de plastisch chirurg.
Contact opnemen
Ervaart u klachten of maakt u zich zorgen? Op werkdagen tussen
08.00-16.30 uur kunt u contact opnemen met uw casemanager of via de
polikliniek telefoonnummer 088 979 47 80.
De eerste 48 uur na ontslag neemt u bij vragen die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag contact op met de afdeling Oranje 1 via
telefoonnummer 088 979 44 25 (24 uur per dag bereikbaar).
Wanneer u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u terecht in
HMC Westeinde. De contactgegevens zijn:
• SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

4. Ondersteuning tijdens en na de behandeling
De diagnose kanker kan veel bij u losmaken. De behandeling kan
ingrijpende gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Daarom
zorgen wij ervoor dat u goed begeleid wordt, zowel tijdens het
behandeltraject als wanneer het behandeltraject is afgerond.
Behalve door uw casemanager zijn er verschillende mogelijkheden op het
gebied van begeleiding en ondersteuning. Ook hiervoor kunt u terecht op
de site: https://www.verwijsgidskanker.nl/
Mogelijkheden qua ondersteuning zijn onder andere:
• begeleiding door de diëtist;
• behandeling door de fysiotherapeut;
• begeleiding door de psycholoog;
• begeleiding door een geestelijk verzorger (pastor, predikant, moslim
geestelijk verzorger, pandit);
• behandeling van lymfoedeem (door een oedeemtherapeut);
• deelname aan het revalidatieprogramma.
Informatieplein Oncologie
U vindt hier een luisterend oor en advies bij heel veel vragen die kunnen
opkomen tijdens en na een behandeling. Kanker is een ingrijpende ziekte.
Het zet het leven in één keer op z’n kop. Als het gaat om uw medische
behandeling, kunt u terecht bij uw specialist of uw casemanager. Maar
kanker is niet alleen een medisch verhaal. Het heeft ingrijpende gevolgen
voor uw leven en dat van uw naasten. Veel vragen dringen zich op,
ook niet-medische: Hoe regel ik het goed met mijn werkgever? Wie
kan mij helpen zo fit mogelijk te blijven? En hoe vertel ik het aan mijn
kinderen? Het Informatieplein Oncologie biedt daarbij ondersteuning.
De medewerkers van het Informatieplein luisteren naar uw verhaal en
helpen u helder te krijgen wat u nodig hebt.
Afspraak en contact
U kunt vrijblijvend binnenlopen van ma t/m wo van 09.00-17.00 uur en do
van 09.00-20.00 uur
Wilt u zeker weten dat er iemand tijd voor u heeft? Maakt u dan een

afspraak: 088 979 40 05 (tussen 09.00-10.00 uur) of via infoplein.
oncologie@haaglandenmc.nl
Locatie
Informatieplein Oncologie
HMC Antoniushove
Ingang naast de apotheek op de begane grond
Burgemeester Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Kanker, en dan? Cursus omgaan met de gevolgen van kanker
In Nederland horen jaarlijks veel mensen dat ze kanker hebben. Kanker is
een ziekte die voor verschillende aspecten in het dagelijks leven gevolgen
kan hebben.
De gevolgen zijn onder meer:
• Lichamelijk; bijwerkingen van de behandeling, vermoeidheid, pijn of een
veranderd eetpatroon.
• Psychisch; er kunnen veel verschillende emotionele reacties ontstaan,
zoals angst, somberheid, machteloosheid of nervositeit.
• In relatie tot anderen; hoe ga je om met familie/vrienden, hoe vertel je het
de kinderen, hoe reageren de mensen om je heen?
• Uiterlijk; hoe ga je om met zichtbare gevolgen van de ziekte, bijvoorbeeld
haarverlies, afvallen of aankomen?
• Werk/huishouden; hoe is je belastbaarheid en hoe ga je om met pijn en
vermoeidheid?
• Zingeving: het vinden van (nieuwe) persoonlijk betekenisvolle activiteiten
en/of levensinvulling
Het kan prettig zijn om deze onderwerpen te bespreken met iemand buiten
de directe familie/vriendenkring. Om deze reden bieden wij in HMC een
cursus aan voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.
De cursus wordt gegeven op in HMC Antoniushove en vindt om de week
plaats op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze cursus is
er plaats voor maximaal twaalf deelnemers. De cursus bestaat uit een
serie van 8 besloten groepsbijeenkomsten waarin diverse thema’s rondom

leven met en na kanker besproken worden zoals omgaan met de gevolgen,
zingeving en mindfullness. De cursus wordt begeleid door een psycholoog.
Inhoud
Tijdens elke bijeenkomst komt een thema aan de orde waarmee u te maken
kunt krijgen. Thema’s zijn bijvoorbeeld:
• Lichamelijke gevolgen, zoals vermoeidheid, verminderde eetlust,
haaruitval.
• Psychische gevolgen, zoals angst, onzekerheid, somberheid en verdriet.
• Gevolgen op sociaal gebied; omgaan met naasten, werksituatie, artsen en
verpleegkundigen.
De psycholoog geeft tijdens de bijeenkomsten informatie over de
genoemde thema’s en bespreekt hierbij adviezen over hoe om te gaan
met de gevolgen van kanker. Ook wordt er ruimte geboden om met elkaar
in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen. Uit reacties van
mensen die aan een cursus hebben deelgenomen, blijkt dat het contact
met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen hen heeft geholpen in het
verwerkingsproces.
Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent in de cursus, dan kunt u zich laten verwijzen
door uw arts of verpleegkundig specialist of dit aangeven bij uw
psycholoog van de afdeling Medische Psychologie. Er volgt dan een kort
intake- en informatiegesprek, waarin onder andere uw motivatie voor en
verwachtingen van de cursus besproken worden.
De contactgegevens van de afdeling Medische Psychologie zijn:
Telefoon: 088 979 24 95 en 088 979 42 89.
E-mail: secretariaatpsychiatrie-psychologie@haaglandenmc.nl
Ook zijn we te vinden op www.haaglandenmc.nl.
Psychologische zorg in het ziekenhuis
Mocht u behoefte hebben aan individuele psychologische begeleiding
tijdens of na uw ziekteproces, dan kunt u aan uw arts of verpleegkundig
specialist vragen om een verwijzing naar de afdeling Medische Psychologie.

Look Good Feel Better
Naast behandeling en emotionele ondersteuning bij kanker geven
we ook tips en adviezen over uiterlijke verzorging aan patiënten met
kanker. Daarvoor organiseren we regelmatig de Look Good Feel Better
workshops in HMC Antoniushove. Tijdens de workshops krijgen maximaal
12 deelnemers in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huiden haarverzorging. Na de workshop krijgen de deelnemers een tasje met
cosmeticaproducten mee naar huis. De workshops zijn mogelijk dankzij een
gift van de American Woman’s Club of The Hague. Meer informatie hierover
vindt u op de site:
https://www.lookgoodfeelbetter.nl/ziekenhuis/hmc-antoniushoveleidschendam
Bespreken met kinderen
Veel mensen die (jonge) kinderen hebben en de diagnose borstkanker
krijgen, vinden het moeilijk om dit met hun kinderen te bespreken. Mocht u
dit ook ervaren of tegen andere problemen aanlopen, dan kunt u bij uw
casemanager terecht voor meer informatie. De website www.kankerspoken.
nl bevat eveneens nuttige informatie op dit gebied.
Op de polikliniek is het boekje “ik ben Jack!” aanwezig, een boek voor
kinderen met ouders of grootouders met kanker.
Lotgenotencontact
Het kan zijn dat u tijdens de periode van onderzoek en behandeling, maar
ook daarna, behoefte heeft aan contact met medepatiënten. Mogelijk heeft
u er baat bij uw angst en verdriet te kunnen delen met lotgenoten. Ook
kunnen deze ervaringsdeskundigen u allerlei praktische informatie
geven. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de
Borstkankervereniging Nederland: www.borstkanker.nl
U kunt ook contact opnemen met de vereniging via telefoonnummer:
030 291 72 22 maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur.
Medische vraag: Kanker infolijn: 0800-022 66 22.
Voor jonge vrouwen tot 45 jaar heeft de Borstkankervereniging Nederland
een aparte contactgroep opgericht.
Voor informatie zie: https://de-amazones.nl/nl/Informatie

Websites
Voor meer informatie over borstkanker kunt u o.a. terecht op de overige
websites
www.kwf.nl KWF Kankerbestrijding;
www.nfk.nl Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties;
www.nnf-info.nl Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie.
www.b-bewust.nl/diagnose_en_behandeling/vragenlijst.nl (een handige
checklist waarmee u de gesprekken met uw verschillende zorgverleners
thuis kunt voorbereiden, zowel voor, tijdens als na de behandeling)
https://aya4net.nl/: Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
Voeding en bewegen
De meeste studies laten zien dat overgewicht de kans om nogmaals
borstkanker te krijgen vergroot. Het advies is daarom om te proberen
overgewicht te voorkomen en/of te proberen om zoveel mogelijk weer op
een gezond gewicht te komen.
Probeer om op een verantwoorde manier af te vallen, bij voorkeur onder
begeleiding van een diëtist en mogelijk een fysiotherapeut. De belangrijkste
onderdelen om verantwoord af te vallen zijn meer beweging en minder
eten. Daarnaast zijn er diverse beweegprogramma’s voor mensen die
kanker hebben gehad
Fysiotherapeuten en oncologische diëtisten vind u via
www.verwijsgidskanker.nl
Mocht u vragen hebben met betrekking tot voeding, kunt u deze stellen
aan uw verpleegkundig specialist.
Kijkt u ook eens op onderstaande websites van het wereld kanker
onderzoek fonds (WKOF) en voeding en kanker, voor meer informatie.
http://www.voedingenkankerinfo.nl
https://www.wkof.nl/nl/leven-met-kanker/gezond-leven-na-kanker

Aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds om uw kans om nogmaals kanker te krijgen te
verkleinen:
1. Blijf op een gezond gewicht. Houd je gewicht binnen gezonde grenzen*
en voorkom gewichtstoename op volwassen leeftijd. Overgewicht en
obesitas verhogen het risico op 12 soorten kanker. Door gezond te eten
en regelmatig te bewegen behoudt u een gezond gewicht. Met gezonde
grenzen bedoelen we een Body Mass Index (BMI) tussen 18,5 en
24,9 kg/m2.
2. Kom in beweging. Maak lichaamsbeweging onderdeel van je dagelijks
leven – loop meer en zit minder. Lichaamsbeweging kan u beschermen
tegen verschillende soorten kanker, waaronder darmkanker en
borstkanker. Regelmatige lichaamsbeweging helpt tevens overgewicht en
obesitas voorkomen. Iedere vorm van lichaamsbeweging draagt al bij aan
een gezondere leefwijze.
3. Eet veel volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten. Maak
volkorenproducten, groente, fruit en peulvruchten, zoals bruine bonen
en linzen een belangrijk onderdeel van je dagelijkse voeding. Groenten,
fruit en andere vezelrijke producten kunnen u tegen kanker beschermen.
Bijvoorbeeld kanker in de mond, maag en darm. Ons advies is om iedere
dag minimaal 30 gram voedingsvezels binnen te krijgen. Daarnaast is het
goed om dagelijks minimaal 250 gram groente en twee stuks fruit te eten.
4.Eet zo min mogelijk fastfood en ander voorbewerkt voedsel waar veel vet,
zetmeel of suiker in zit. Het beperken van deze producten helpt je minder
calorieën binnen te krijgen en je gewicht gezond te houden. Calorierijke
voeding bevat meestal weinig vitaminen en mineralen en veel ongezonde
vetten en suikers. Deze voedingsmiddelen vergroten de kans op obesitas
en dus ook op kanker. Vervang deze producten door groente en fruit.
5. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees. Eet weinig rood vlees,
zoals rund-, varkens- en lamsvlees. Eet weinig of geen bewerkt vlees.
Onderzoek toont aan dat het eten van rood en bewerkt vlees het risico
op darmkanker verhoogt. Bewerkt vlees is al het vlees dat is gerookt,
gezouten of op een andere manier geconserveerd door het toevoegen
van conserveringsmiddelen. Eet per week niet meer dan 350-500 gram

(gewicht van bereid vlees) rood vlees. Vermijd het eten van bewerkt vlees
zoals ham, salami en worst.
6. Drink zo min mogelijk dranken met toegevoegde suiker. Drink vooral
water en ongezoete dranken. Dranken met veel suiker zijn een belangrijke
oorzaak van overgewicht. Voorbeelden zijn frisdranken, fruitdranken en
(gezoete) vruchtensappen. Drink bij voorkeur water, thee en koffie zonder
suiker.
7. Drink zo min mogelijk alcohol. Voor de preventie van kanker kun je het
best geen alcohol drinken. Alcohol verhoogt de kans op verschillende
soorten kanker, waaronder mondkanker en borstkanker.
8. Gebruik geen voedingssupplementen voor de preventie van kanker.
Probeer de voedingsstoffen die je nodig hebt alleen uit voeding
te halen. Onderzoek toont aan dat een hoge dosis van bepaalde
voedingssupplementen het risico op kanker kan beïnvloeden. Het is
beter om alle benodigde voedingsstoffen via uw voeding binnen
te krijgen. Sommige groepen mensen kunnen baat hebben bij
voedingssupplementen.
9. En natuurlijk… niet roken en niet onbeschermd zonnen!
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