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Agenda
30 mei Algemene Ledenvergadering en 
netwerkdag
BVN nodigt alle leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag 30 mei van 10.00 
tot 13.00 uur in congrescentrum De Eenhoorn te 

Amersfoort. Aan de hand van het jaarverslag en de jaarreke-
ning blikken we terug op 2014. Op de ALV wordt gevraagd deze 
stukken goed te keuren. Tijdens deze vergadering staat ook 
een statutenwijziging op de agenda die in stemming wordt 
gebracht, evenals de keuze van de vergadering voor een nieuw 
bestuurslid en een nieuwe bestuursvoorzitter. Alle leden 
hebben stemrecht en kunnen zo invloed uitoefenen op de 
koers van de vereniging. Na afloop is er gelegenheid om 
samen te lunchen. Vanaf 14.15 uur vindt de netwerkdag plaats, 
speciaal bedoeld voor actieve leden van BVN. Houd de website 

Noteer 
in je 
agenda
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Esthers column

Ik zeg nee
Bijna zes jaar ga ik nu door het leven als een amazone, met 
één borst. Toen ik net te horen had gekregen dat ik borst-
kanker had, riep ik: ‘Al halen ze allebei mijn borsten eraf, 
als ik het maar overleef!’ Een directe reconstructie was niet 
mogelijk, maar daar had ik ook geen enkele behoefte aan. 
Eén borst, kaal worden; het was in die periode maar bijzaak.
Toch dacht ik het afgelopen jaar dat ik blij zou worden van 
weer een compleet lijf. Geen inwendige prothese, maar een 
warme, zachte borst van lichaamseigen weefsel. Bijkomend 
voordeel zou kunnen zijn dat ik wellicht na de operatie 
minder last krijg van lymfoedeem en ook mijn buik kwijt-
raak; een win-winsituatie! Zodra ik echter denk aan zie-
kenhuisopname, langdurige narcose, een ingewikkelde 
operatie, drains en wondvochtpuncties, slaat de twijfel toe. 
Mijn oncoloog raadt me aan met een plastisch chirurg te 
praten om erachter te komen wat de mogelijkheden zijn. 
Ik doe er een half jaar over om een afspraak te maken en 
verzet die afspraak vervolgens drie keer. Blijkbaar ben ik 
er nog niet aan toe. 
Maar uiteindelijk zit ik toch bij de plastisch chirurg, die 
me uitgebreid vertelt dat de buikmethode een zware ope-
ratie is, waarvoor ik enorm gemotiveerd moet zijn. We 
hebben het over oprekken van bestraalde huid, de kans dat 
weefsel afsterft, extra operaties om symmetrie te bereiken 
en een lappendeken aan littekens. Mijn hemel waar begin 
ik aan?
De arts vraagt uiteindelijk of hij me op de wachtlijst zal 
zetten. Dan kan ik over twee jaar, wanneer ik aan de 
beurt ben, besluiten of ik wil. Maar ik wil hier niet langer 
over nadenken. Ik wil het mijn lijf, dat al zoveel heeft 
doorstaan, niet aandoen. En dus zeg ik nee. Heerlijk, die 
rust in mijn hoofd.

Reageren? Mail naar info@esthersmid.nl

actueel

B-force 2014 basis voor acties BVN
Het afgelopen jaar is BVN via B-force.nl wederom te weten 
gekomen wat er leeft onder onze achterban van (ex)patiënten 
en betrokkenen. Gemiddeld reageerden er zevenhonderd 
mensen per vraag. Op basis daarvan heeft BVN actie 
ondernomen. Hieronder enkele highlights.

Lipofilling
BVN is in onderhandeling met Zorginstituut Nederland over 
de vergoeding voor lipofilling, dit in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVVP). Het 
doel is om deze behandeling volledig vergoed te krijgen. 

Wetenschappelijk onderzoek
De inbreng vanuit B-force is besproken met Stichting Pink 
Ribbon en KWF. BVN hoopt dat het patiëntenperspectief 
voortaan altijd meeweegt bij de toekenning van onderzoeks-
gelden. Stichting Pink Ribbon heeft onlangs een van de 
thema’s voor 2015 bekendgemaakt: ‘Therapie op maat; 
voorkomen van overbehandeling’. Dit thema stond op de 
tweede plek bij de vraag over wetenschappelijk onderzoek 
via B-force en is dus door veel (ex)patiënten gekozen. 

Late gevolgen
De uitkomsten van B-force hebben geleid tot de oprichting van 
een expertgroep late gevolgen met acht ervaringsdeskundi-
gen. Het dossier late gevolgen op borstkanker.nl is aangevuld 
met informatie over de onderwerpen die het meest genoemd 
werden in B-force. Helaas ervaren velen van jullie klachten na 
afloop van de behandelingen.  

Hier de top 10

Keuze voor ziekenhuis: wat is belangrijk?
Wat opviel is de wens om een vast aanspreekpunt te hebben. 
Wij hebben het vaste aanspreekpunt (al dan niet per behan-
delfase) opgenomen als criterium voor het roze lintje van de 
Monitor Borstkankerzorg voor patiëntgerichte borstkankerzorg. 

Kun je lid worden van BVN?
Via B-force kregen wij het signaal dat lidmaatschap vaak 
onbekend is en dat het niet duidelijk is wat het lidmaatschap 
inhoudt. We hebben leden hard nodig! Daarom geven we nu 
duidelijker aan wat het belang is van lidmaatschap. Met 
succes: het ledenaantal groeit. Een mooi resultaat!
 ≥ www.bforce.nl 

actueel

over Esther 
Esther Smid (1968) is freelance journalist en eindredacteur.  

In 2008 kreeg ze op 40-jarige leeftijd borstkanker. Na alle 

behandelingen maakte ze samen met haar tweelingdochters een 

informatief kinderboek: Gewoon Pech als je moeder borstkanker heeft. 

In deze column beschrijft ze hoe ze het gewone leven weer oppakt  

en welke invloed borstkanker daar nog op heeft.

 Vermoeidheid  62%
 Cognitieve problemen  54%
 Pijn  50%
 Slaap  46%
 Lymfoedeem  35%
 Negatieve emoties  31% 
 Seksualiteit  29% 
 Gewichtsproblemen  28% 
 Zenuwpijn  22%
 Conditie  19%

in de gaten voor meer informatie, de agenda en de stukken 
van de ALV. Aanmelden kan via onderstaande link.
 ≥ www.borstkanker.nl/algemene_ledenvergadering 

10 oktober: themadag uitgezaaide borstkanker
De themadag hoop & vrees vindt dit jaar op 10 oktober plaats 
van 12.30 tot 17.00 uur, op een goed bereikbare locatie in het 
midden van het land. Deze middag staan de nieuwste 
medische ontwikkelingen, bijwerkingen van behandelingen 
en kwaliteit van leven centraal. Zowel medische en oncologi-
sche professionals als ervaringsdeskundigen komen aan het 
woord. De dag wordt geleid door Sonja Robben, directeur 
branchevereninging IPSO (Inloophuizen en Psycho- 
oncologische centra). 
Naast deze themadag biedt BVN in twee of drie regio’s een 
bijeenkomst aan die een afgeleide is van deze landelijke 
bijeenkomst. Voor de organisatie van deze regionale 
bijeenkomsten bundelt BVN haar krachten met IPSO-inloop-
huizen en andere regionaal betrokkenen en experts. De data 
en locaties van deze regionale bijeenkomsten worden nog 
bekendgemaakt. Meer informatie en aanmelden voor  
10 oktober op  ≥ www.borstkanker.nl/hoop_en_vrees_2015 

Highlights patiëntencongres 16 januari
Patient advocates van BVN en Stichting Pink Ribbon bezochten 
eind 2014 het internationale San Antonio Breast Cancer 
Symposium (SABCS). Een samenvatting van het nieuws van 
dat congres kun je vinden op   ≥ www.borstkanker.nl/
bibliotheek_bvn/samenvatting_sabcs_2014/1454 
Op 16 januari organiseerde BVN met Stichting Pink Ribbon en 
BOOG een congres om de in San Antonio opgedane kennis 
over de laatste ontwikkelingen op het gebied van borstkan-
kerbehandeling te delen. Zo’n tweehonderd mensen be-
zochten de middag. Zij beoordeelden het congres met een 
8,2. Een samenvatting is gebundeld in een kennisdocument 
op  ≥ www.borstkanker.nl/patientencongres 

B-bewust via arts of verpleegkundige naar de patiënt
BVN wil dat zoveel mogelijk borstkankerpatiënten en 
BRCA-genmutatiedragers grip krijgen op hun eigen behan-
deltraject en dat zij de keuzes kunnen maken die bij hen 
passen. B-bewust helpt hen hierbij door te ondersteunen  
bij het voorbereiden van gesprekken. BVN wil dat zoveel 
mogelijk mensen B-bewust weten te vinden. Daarom gaat 
BVN dit jaar onderzoeken wat nodig is om ervoor te zorgen 
dat artsen en verpleegkundigen patiënten op B-bewust gaan 
wijzen. Dit doet BVN in een speciaal pilotproject samen met 
haar patient advocates en verschillende ziekenhuizen. Door 
het gebruik van B-bewust te evalueren met zorgverleners en 
patiënten krijgt BVN een beeld van de manier waarop 
B-bewust het beste kan worden opgenomen in de informatie-
voorziening van ziekenhuizen. BVN werkt in dit project al 
samen met het Elkerliek Ziekenhuis Helmond, UMC Utrecht, 
Antonius Ziekenhuis Utrecht en De Tjongerschans in 
Heerenveen. Het streven is om dit jaar vijftien ziekenhuizen te 
betrekken bij het project. Ziekenhuizen die mee willen doen 
kunnen een mail sturen naar  ≥ bbewust@borstkanker.nl 

Berichten van onze bladpartners 
(advertorial)

Oncotype DX ® borstkankertest 
De Oncotype DX® borstkankertest van Genomic Health is een 
genentest die informatie geeft over de biologie die artsen kan 
helpen aan een individueel afgestemd behandelplan. Het is 
aangetoond dat de test het risico van terugkeer van de ziekte 
voorspelt. Het is de enige gevalideerde test die de waarschijnlijkheid 
van chemotherapievoordeel voorspelt in invasieve borstkanker. De 
test is opgenomen in alle belangrijke internationale richtlijnen en is 
de enige test aanbevolen voor gebruik in de klinische praktijk door 
NICE (Engels gezondheidsinstituut).
≥ www.genomichealth.com

Roche reikt Breast Friends Award uit 
Roche Nederland gaat in 2015 voor de achtste opeenvolgende keer 
op zoek naar bijzondere initiatieven die het leven van mensen met 
borstkanker tijdens of na de behandeling makkelijker maken, 
prettiger laten verlopen of op een andere manier ondersteunen. 
Voor de Breast Friends Award komen personen in aanmerking die 
zich op een uitzonderlijke wijze inzetten voor het welzijn van mensen 
met borstkanker. Afgelopen jaar won Désirée Hairwassers met 
Borstkankervragen.nl de Award.  
Meer weten? Kijk op ≥ www.breastfriends.nl

Keuzehulp uitgezaaide borstkanker
Vorig jaar heeft het Sint Antonius Ziekenhuis in samenwerking 
met BVN een Keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met 
uitgezaaide borstkanker. Op dit moment wordt deze in de 
praktijk in verschillende ziekenhuizen getest. De Keuzehulp is 
bedoeld om patiënten te informeren en zet argumenten voor 
en tegen behandelopties op een rij. De Keuzehulp helpt ook 
zorgprofessionals bij het structureren van gesprekken met 
patiënten. AstraZeneca heeft de ontwikkeling gefinancierd, 
maar geen invloed gehad op de inhoud van de Keuzehulp.  
≥ www.borstkanker.nl/keuzehulp_uitgezaaide_borstkanker 


