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Vorig jaar vroegen we via B-force in hoeverre jullie blijvende lichamelijke en emo-
tionele klachten ervaren vanwege de behandelingen(en) van borstkanker en wel-
ke dat zijn. De vele antwoorden bevestigden onze indruk dat dit onderwerp erg 
leeft. Bijna iedereen heeft wel op de een of andere manier (tijdelijk) last. Ook zijn 
er veel vragen over. Voor velen hebben de late gevolgen van behandelingen zelfs 
iedere dag een enorme invloed op hun leven. 

Naar aanleiding van die duidelijke signalen is Borstkankervereniging Nederland  
in actie gekomen. We hebben samen met ervaringsdeskundigen een expertgroep 
‘Late gevolgen’ opgezet. De leden van de expertgroep hebben inmiddels ontzet-
tend veel werk verzet. Ze hebben in samenwerking met medisch specialisten over 
verschillende late gevolgen dossiers gemaakt en op de site gepubliceerd. Er is 
een checklist gemaakt en dit jaar is onder regie van de expertgroep een notitie 
geschreven over hoe BVN de komende jaren extra aandacht kan schenken aan 
de late gevolgen van behandelingen. Deze notitie is besproken in de ledenadvies-
raad, de medische adviesraad, het bestuur, het team en in de algemene ledenver-
gadering. Er is breed in de vereniging over gesproken, waarna de aanvullingen 
werden verwerkt. En nu dus een speciale editie van B die helemaal gewijd is aan 
late gevolgen. Deze kon alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met de 
leden van de expertgroep ‘Late gevolgen’. 

Ook het komende jaar blijft dit een van onze speerpunten omdat er nog zo veel 
winst te behalen valt. BVN vraagt actief aandacht voor het thema omdat we het 
belangrijk vinden dat behandelaars vooraf met patiënten spreken over de voor- 
en nadelen van behandelingen en de mogelijke consequenties op lange termijn. 
Alleen zo kan iedere patiënt goed geïnformeerd een keuze maken voordat behan-
delingen starten. We willen ook voor het voetlicht brengen wat patiënten zelf 
kunnen doen om klachten te verminderen en stimuleren dat er meer onderzoek 
gedaan wordt naar hoe late gevolgen kunnen worden voorkomen.

Met warme groet,

Lieke Steinmeijer
Steinmeijer@borstkanker.nl
Directeur BVN

De late gevolgen van borstkanker, daarover heb ik het met mijn art-
sen nauwelijks gehad. Ik denk ook niet dat ik me er iets van aange-
trokken had. Vlak na de diagnose borstkanker was er voor mij maar 
één ding dat telde: overleven.
Ze kwamen natuurlijk wel, die late gevolgen. Gewrichtsklachten, 
extra kilo’s, verminderd libido, opvliegers, chemobrein, lymfoe-
deem; ik heb er nog steeds allemaal last van en mijn omgeving ook. 
Maar de gevolgen werden wel bespreekbaarder.

In het begin vond ik het heel vervelend om de haverklap een opvlie-
ger te krijgen. Ik zag mensen verbaasd kijken hoe ik met een zwe-
tend rood hoofd mijn vestje voor de zoveelste keer uit - en even la-
ter weer aan deed. Tegenwoordig kondig ik onmiddellijk aan dat ik 
even naar buiten ga omdat ik een opvlieger voel opkomen. Handig 
ook om uit een saai gesprek te ontsnappen!

Ik vind het belangrijk dat mijn uitwendige prothese recht zit. In het 
begin vroeg ik stiekem aan mijn man of aan een van mijn dochters 
of alles nog goed zat. Met andere mensen had ik het daar niet over. 
Maar ook daarin ben ik tegenwoordig makkelijker. Laatst had ik op 
Vlieland gezwommen met twee vriendinnen. In mijn oude prothe-
sezwempak. Toen we weer bij de tent kwamen, fluisterde een van 
mijn dochters: ‘Mam, je tiet zit scheef…’ 
‘Waarom hebben jullie dat niet gezegd?!’, riep ik tegen mijn vrien-
dinnen.

Voor het schrijven van deze column vraag ik aan mijn man of ik nog 
last heb van andere dan bovengenoemde late gevolgen. ‘De ouder-
dom is bij jou versneld ingezet’, zegt hij. ‘Je hebt een slechter gehoor 
en slechter zicht’. ‘Huh?!’ reageer ik verbaasd. ‘O, en een slechter 
geheugen’, lacht hij.

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 borst- 
kanker daar nog op heeft.

Bezoek de nieuwe website  van BVN.
 " www.borstkanker.nl

B-force 
Wie doen mee aan B-force? We hebben de 
achtergrondgegevens van onze deelne-
mers samengevat in een figuur. 
Kijk op  " www.bforce.nl/deelnemers 
Wil je zelf ook meedoen? Ga dan naar 

 " www.bforce.nl/doe-mee 

Roze Lintje
Wil je weten welke ziekenhuizen een Roze 
Lintje hebben gekregen? Ga naar de 

 "www.monitorborstkankerzorg.nl en 
kies bij de kenmerken voor 'patiënten-
ervaringen' en dan voor 'lintje voor 
patiëntgerichte zorg'.

Voor in de agenda

Dit is een greep uit het aanbod in oktober/
borstkankermaand die dit jaar   thema 
'Late gevolgen' heeft.

3 oktober - Informatieavond 'Hormoon-
therapie en seksualiteit', in Brielle. 
6 oktober - Thema-avond 'Psychosociale 
gevolgen van borstkanker',   
in het Slingerland Ziekenhuis in Deventer. 
8 oktober - Borstkankersymposium 'Je 
staat er niet alleen voor', in Putten. Kijk op 
www.borstkanker.nl/actie.  Als je nu lid 
wordt van BVN, krijg je gratis toegang! 
12 oktober - Anti-opvliegerslunch in Tiel.
12 oktober - Thema-avond late gevolgen, 
in Roermond. 
22 oktober – ‘Verder met je nieuwe ik’. Een 
nieuw evenement van Stichting Borstkanjer 
voor vrouwen die borstkanker hebben 
gehad, in Amersfoort. 
25 oktober- Thema-avond uitzaaiingen, in 
Terneuzen.
18 november- Netwerkdag over Nazorg 
voor actieve leden van BVN
 
Een compleet agendaoverzicht vind je op 

 " www.borstkankeragenda.nl
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BVN-nieuws Esthers column

Late gevolgen mogen 
niet van zelfsprekend zijn

Mam, je tiet 
zit scheef
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