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Als de vogels weer fluiten en de natuur zich van haar mooiste kant 
laat zien, dan weet je dat het lente is. ‘Love is in the air’, dat zie je om 
je heen. Dat seizoen doet iedereen goed. Warme jassen gaan uit en 
mensen laven zich aan de zon om de warmte op hun huid te voelen. 
Zo vergaat het mij althans. Maar wat nou als je vanwege borstkan-
ker en de gevolgen ervan juist ertegen opziet om je weer bloter te 
kleden, of als je je even geen raad weet met je behoefte aan of afkeer 
van intimiteit? Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel vrouwen - en 
ook mannen - die borstkanker hebben (gehad) veranderingen 
ervaren in hun seksualiteit. Zonde als je ermee blijft zitten als je dit 
als probleem ervaart. Er bleek behoefte aan informatie en tips, liefst 
op papier. En dat bracht ons ertoe om het boekje te maken dat je 
samen met deze B hebt ontvangen: ‘Seksualiteit bij borstkanker’. De 
brochure laat je hopelijk voelen dat je niet de enige bent die vanwege 
borstkanker veranderingen ervaart op seksueel gebied. De brochu-
re is met zorg samengesteld met leden van de expertgroep Late 
gevolgen en meegelezen door seksuoloog Daniela Hahn. Hij wordt 
verspreid in alle ziekenhuizen in Nederland. 

En hoe toepasselijk was het dat we ongeveer tegelijkertijd Ellen Laan 
benaderden voor een interview in deze B. Ook zij is seksuoloog. 
Maar niet alleen dat, ze kreeg in 2016 zelf borstkanker. Vanuit haar 
professionele nieuwsgierigheid was zij benieuwd naar de gevolgen 
van de ziekte op haar beleving van seksualiteit. Op pagina 24 vind je 
haar persoonlijke verhaal. Zij verbaast zich hoe weinig voorlichting 
er is over de seksuele gevolgen van kankerbehandelingen. Intimiteit 
gaat volgens haar vooral over verbondenheid.
Over verbondenheid gesproken. Ook het verhaal dat Willem Ritstier 
maakte over zijn overleden vrouw heeft hier alles mee te maken. Net 
zoals het bijzondere verhaal van oncoloog Manon Huizing die door 
haar dierbare collega Wiebren Tjalma werd geopereerd toen ze zelf 
borstkanker kreeg. En dan heb ik Oncogen nog niet genoemd, de 
groep binnen BVN die zich nu al drie jaar onvermoeibaar inzet voor 
mensen met familiaire en erfelijke aanleg voor kanker. 

Kijk vooral in de inhoudsopgave verderop welke artikelen jou 
aanspreken. En als je deze B de moeite waar vindt om te delen, geef 
hem dan door, maak iemand anders lid of attendeer iemand op het 
bestaan van dit blad. Aanvullend op het blad B zullen we in onze di-
gitale nieuwsbrief voortaan vaker langere artikelen publiceren zoals 
je die in B vindt. Wil je deze niet missen? Meld je dan nu aan voor de 
nieuwsbrief op www.borstkanker.nl/nieuwsbrief.

Met warme lentegroet,
Lieke Steinmeijer
Directeur BVN
Steinmeijer@borstkanker.nl

Kijk op  ! www.borstkanker.nl voor meer nieuws.

Blad B in de wachtkamer
Zorgverleners die (meer) exemplaren van blad B willen ont-
vangen, kunnen het bestelformulier voor 2018 op onze website 
invullen. Op deze manier bereiken we nog meer mensen met 
de informatie en ervaringsverhalen in ons blad.  

 ! www.borstkanker.nl/bestel-ons-blad

Iedereen recht op passende medische hulpmiddelen
Er zijn veel verschillende (medische) hulpmiddelen – zoals 
bijvoorbeeld borstprothese(s), pruiken (haarwerken) en arm-
kousen - voor mensen met borstkanker te krijgen. Informatie 
en tips voor de aanschaf vind je op  ! www.borstkanker.nl/
hulpmiddelen-medisch

Dossier complementaire zorg
44% van de borstkankerpatiënten maakt regelmatig gebruik 
van complementaire zorg voor een betere kwaliteit van leven. 
Het dossier van BVN met betrouwbare verwijzingen vind je op  

 ! www.borstkanker.nl/complementaire-zorg

Informatie over borstreconstructie vernieuwd en uitgebreid
BVN heeft recent de informatie over borstreconstructie op haar 
site grondig herzien een aangevuld. Je vindt er nu ook erva-
ringsverhalen en foto's.  

 ! www.borstkanker.nl/borstreconstructie

Voor in de agenda

 ! www.borstkankeragenda.nl - Alle activiteiten in Nederland 
voor (ex)borstkankerpatiënten of mensen die erfelijk belast zijn, 
op thema en provincie. 

26 mei - Algemene Ledenvergadering (ALV) & presentaties 
artsen
De ALV biedt leden inspraak in het beleid van de vereniging. Deze 
keer worden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Na de verga-
dering kun je lunchen en luisteren naar de presentaties van twee 
professionals over twee zeer interessante onderwerpen:
•  Het effect van de behandelingen van borstkanker op het hart 

door prof. dr. Angela Maas 
•  Cognitieve problemen (zoals geheugen- en concentratiepro-

blemen) door prof. dr. Sanne Schagen 
We nodigen alle leden van harte uit voor de 41e Algemene 
Ledenvergadering. We kijken uit naar je komst! Meer informatie 
en aanmelden via www.borstkanker.nl/alv

20 september - BVN netwerkdag: inhoud, netwerken en 
ontspanning
Save the date: de netwerkdag is een dag die je niet mag mis-
sen als betrokken actief lid van BVN! Je ontvangt hiervoor nog 
een uitnodiging.

voorwoord BVN-nieuws

Verbondenheid
I feel like a  
woman again 

  

Anderhalf jaar geleden leerde ik via via mijn Syrische lotgenoot L. 
kennen. Zij wilde in contact komen met iemand die ook borstkan-
ker heeft gehad. Sindsdien zijn we vriendinnen.
L. draagt een gewone beha met twee losse kussentjes ter opvulling. 
Soms valt die vulling eruit. Ik neem haar mee naar een erkende spe-
ciaalzaak om een passende prothese aan te laten meten en een paar 
prothesebeha’s aan te schaffen. De kennismaking verloopt stroef 
vanwege de taalbarrière. L. heeft ook geen zin haar verhaal te ver-
tellen, daar wordt ze maar verdrietig van. Ze vraagt of ik het aan de 
mammacare-adviseur wil vertellen, in het Nederlands. Misschien 
past het niet bij haar cultuur om zo’n persoonlijk verhaal aan een 
wildvreemde te vertellen.
Gelukkig geeft L. zich toch snel over aan de deskundigheid en het 
advies van de mammacare-adviseur, die op haar beurt haar aarze-
ling om Engels te praten overwint. Wanneer L. de juiste prothese 
en een mooi passende beha aan heeft, komt ze met de mamma-
care-adviseur het pashokje uit. L. bekijkt zichzelf nogmaals in de 
spiegel en stamelt geëmotioneerd: ‘I feel like a woman again.’ We 
krijgen alle drie tranen in onze ogen.
L. wil ook gaan zwemmen nu ze een nieuwe prothese heeft. Ze past 
verschillende badpakken, maar ze vindt niks naar haar zin. Uit-
eindelijk koopt ze twee prothesebeha’s en een katoenen prothese-
hemdje. In de auto raad ik haar aan online naar een prothesezwem-
pak te zoeken. Tot mijn verbazing zegt L.: ‘No, I have to cover my 
legs’. Ze gaat zwemmen in een sport-capribroek en haar nieuwe 
prothesehemd. Ik protesteer nog dat zo’n hemd toch niet geschikt 
is om in te zwemmen. Maar even later denk ik: wie ben ik om te 
bepalen wat zij draagt in het zwembad?
Het past bij mijn Nederlandse cultuur om open te staan voor de 
hare. Juist de verschillen maken onze vriendschap zo bijzonder.
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over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance journalist 
en eindredacteur. In 2008 kreeg ze op 
40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle 
behandelingen maakte ze samen met 
haar tweelingdochters een informatief 
kinderboek: Gewoon Pech als je moeder 
borstkanker heeft. In deze column  
beschrijft ze welke invloed borstkanker 
nog steeds heeft op haar leven.
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