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WTW consultancy bv 
  wind turbines, heat pumps, solar panels, energy contracts, isolation 

    and LED lighting for home, business and sports  

super-geïsoleerd  
snelste stap naar NOM

bouwsysteem (Rc9) 

Bouwen en isoleren in 1 systeem, het systeem is orkaan- en aardbevingbestendig, goedkoop, eenvoudig snel te bouwen en 
sterk. CO2 neutraal geproduceerd.Voor een optimale verwarming kiezen wij IJS-verwarming, COP 7 & CO2 neutraal.

PO Box 82, 1250 AB Laren, Netherlands, M: +31 6 295 76 796  |  E: Herman@WTW.care  |  www.WTW.care  |  Skype: hermanharkink

Vriendenloterij steunt Pink Ribbon

www.pinkribbon.nl/koopeenlot

Steun vrouwen 
     met borstkanker

Borstkanker heeft 
vele gezichten
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Mammaradioloog Marianne Hooijen en 
mammachirurg Ester Schepers maken beiden deel 
uit van het team Borstzorg Anna. Zij vertellen meer 
over de zorg die zij patiënten binnen het St. Anna 
Ziekenhuis kunnen bieden. Met bijna 25 jaar ervaring 
weet Marianne precies welk effect een knobbeltje in 
de borst heeft. “Je haalt je van alles in je hoofd. Je 
gaat naar de huisarts. Die verwijst je door naar het 
ziekenhuis.” De spanning loopt op. Je komt op de 
‘mammapoli’ waar je wordt onderzocht. Men besluit 
een foto en vaak ook een echo van beide borsten 
(mammografi e) te laten maken. Dat gebeurt op de 
afdeling radiologie. De uitslag krijg je dan weer 
op de polikliniek. In de tijd die dit alles in beslag 
neemt, is de bezorgdheid en onzekerheid behoorlijk 
toegenomen. “Wij zagen wat voor effect dit heeft op 
een patiënt en haar/zijn naasten. Daarom zijn wij het 
anders gaan doen”, vult Ester aan.

Direct bij radioloog
“Ons borstzorgteam in ‘t Anna nam het zorgtraject 
kritisch onder de loep en ontwikkelde een route 
die patiëntvriendelijker is. Minder beladen, 
gericht op snelle diagnose. Dit houdt in dat je 
met een verwijzing van de huisarts of vanuit het 

bevolkingsonderzoek, direct naar de afdeling 
radiologie toe gaat. Daar maken we een 
mammografi e en vaak ook een echo. In feite is dat 
voldoende om een diagnose te stellen. Deze wordt 
direct na afl oop met de patiënt besproken. Is er niets 
ernstigs geconstateerd, en dat is bij zo’n 60%, dan 
kun je terug naar de huisarts. Is er nader onderzoek 
noodzakelijk, bijvoorbeeld een punctie, dan word je 
doorverwezen naar de poli chirurgie Borstzorg Anna. 
Je hebt dan binnen 24 uur meer duidelijkheid over 
de diagnose.

Bijzonder betrokken
“Deze nieuwe aanpak is eigenlijk een heel 
natuurlijke ontwikkeling”, vindt Marianne. “Het past 
bij onze visie op zorg waarin we ons altijd bijzonder 
betrokken voelen bij de patiënt. Door het hele proces 
minder beladen en sneller te maken, sluiten we 
direct aan bij de beleving van de patiënt. Immers, je 
verkort de tijd van onzekerheid.” 

Zorg precies afgestemd
Een goede samenwerking met huisartsen is van 
groot belang. Ester: “Ook luisteren we goed 
naar onze patiënten. De feedback die wij krijgen, 

gebruiken wij vervolgens om het totale proces 
optimaal te maken.” Doordat de eerste opvang 
voortaan door de radioloog wordt gedaan, ontstaat 
er ruimte op onze polikliniek. Ester: “Deze willen 
we benutten om naast patiënten met borstkanker, 
mensen met andere borstklachten bij te staan 
met extra advies en begeleiding. Ik ben er trots op 
dat wij hier als team, waaronder radiologen, een 
verpleegkundig specialist en mammachirurgen 
anders proberen te denken en te werken. Zo 
streven we met elkaar elke dag weer naar goede en 
persoonlijke zorg aan onze patiënten.”

Borstzorg bij Anna. Bijzonder betrokken. 
De zorgprofessionals van het team 
Borstzorg Anna besteden veel tijd en 
aandacht aan de begeleiding van hun 
patiënten. Zij staan voor persoonlijke 
en 1-op-1 begeleiding van patiënten en 
hun naasten. Binnen 24 uur ontvangen 
patiënten een diagnose.

Meer informatie:
www.st-anna.nl/borstzorganna

Snel duidelijkheid bij 
afwijkingen in de borst
Als je onzeker bent over een afwijking in de borst wil je zo snel mogelijk weten waar je 
aan toe bent. Het St. Anna Ziekenhuis heeft haar zorg zo ingericht dat patiënten binnen 
24 uur weten waar zij aan toe zijn en het ziekenhuisbezoek als minder beladen ervaren.

Mammachirurg Ester Schepers (links) en mammaradioloog Marianne Hooijen (rechts)

“Wij zagen wat voor effect dit heeft 
op een patiënt en haar/zijn naasten. 
Daarom zijn wij het anders gaan doen”
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Een knobbeltje in de borst is een van de meest voorkomende symptomen 
van borstkanker. Het gaat dan om een verdikking in de borst die anders 
aanvoelt dan de bobbeligheid die je normaal kunt opmerken. Knobbeltjes 
kunnen heel verschillend aanvoelen. Maar, er zijn meer symptomen waarop 
je moet letten. 

Borsten ontwikkelen zich een leven lang. 

Wanneer je 20 bent zien ze er anders uit 

dan wanneer je 50 bent. Ook voelen ze 

anders aan. In elke levensfase hebben borsten 

een vrouw belangrijk om vertrouwd te raken 

of zijn met haar borsten, zodat eventuele 

afwijkingen en veranderingen eerder worden 

opgemerkt. 

Wat is normaal?

Om verdachte veranderingen te herkennen 

is het belangrijk dat je van je borsten weet 

wat normaal is. Zo is het heel gewoon dat 

de ene borst iets groter is dan de andere. Bij 

sommige vrouwen is van jongs af aan al één 

of beide tepels ingetrokken. Dat is dan niets 

om je druk over te maken.

Wanneer je jouw borsten bevoelt, kan het 

onder de huid wat hobbelig of bobbelig 

aanvoelen. Dit is normaal en wordt 

veroorzaakt door het klierweefsel in de borst. 

Voel je een knobbeltje in je borst, dan kan 

dat wijzen op een tumor, maar dit hoeft 

niet altijd zo te zijn. Vaak gaat het om een 

cyste, een met vocht gevulde holte, of een 

bindweefselknobbel. 

Hoe voelt een knobbeltje in je borst? 

Met een knobbeltje in de borst wordt een 

verdikking bedoeld die anders is dan de 

bobbeligheid die je dus normaal voelt. Een 

knobbeltje kan aanvoelen als een knikker, en 

voelt harder en stugger aan dan de rest van 

de borst. Het kan ook aanvoelen als een wat 

harder of stugger plekje, dat anders voelt dan 

de rest van de borst. Het kan ook zijn dat het 

aanvoelt als een langwerpige zwelling of een 

schijf die verdikt is. Als je een knobbeltje voelt 

dat niet snel verdwijnt is het verstandig om 

een afspraak te maken bij de huisarts. 

Andere symptomen van borstkanker

Er zijn nog meer symptomen, uiterlijke, 

zichtbare veranderingen, die kúnnen 

wijzen op borstkanker. 

Veranderingen in de tepel

Onderstaande veranderingen kunnen 

wijzen op borstkanker:

  Verdikt strengetje naar de tepel;

  Ingetrokken tepel;

 Pijn in de tepel;

  Vocht uit de tepel (bloederig, 

groen, waterig of melkachtig);

 Zweren op/rond de tepel.

Veranderingen in de borst

De volgende veranderingen in de borst 

kunnen wijzen op borstkanker:

  Verandering in de textuur van de huid. 

De huid ziet er afwijkend uit, als een 

soort sinaasappelhuid;

 Deukjes in de huid;

  Een pijnlijke plek waarbij het weefsel 

anders aanvoelt;

 De borst voelt warm en ziet rood;

 Een slecht genezend plekje; 

  Vrij plotselinge veranderingen in vorm en 

grootte van de borst.

Menstruatie, zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap en menstruatie hebben ook 

invloed op het uiterlijk en het gevoel van en 

in je borsten. Tijdens de menstruele cyclus 

kunnen borsten anders aanvoelen dan in de 

periode ervoor en erna. De veranderingen die 

je dan voelt kunnen onschuldig zijn. Voel of 

zie je iets vreemds tijdens deze cyclus? Kijk 

dan of dat nog steeds zo is na je cyclus. 

Tijdens je zwangerschap en/of de 

borstvoeding veranderen je borsten ook. Het 

is raadzaam om ook juist dan goed op te 

letten en je borsten in de gaten te houden. 

Het is belangrijk om je te bedenken dat veel 

afwijkingen of symptomen in de borst geen 

kanker zijn. Houden veranderingen in de 

borst langere tijd aan, trek dan aan de bel bij 

je huisarts.

Een knobbeltje kan wijzen op borstkanker

Hoe herken je borstkanker? 
Cijfers over 
borstkanker
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrou-

wen borstkanker. In 2018 waren er 

ruim 17.300 diagnoses. De over-

levingskansen zijn goed maar toch 

overlijden er jaarlijks meer dan 

3.000 mensen aan de gevolgen van 

borstkanker. Onderstaande cijfers 

gelden voor Nederland. 

  Borstkanker is de meest voorko-

mende kankersoort bij vrouwen. 

Het is 26,6% van alle kankerdi-

agnoses bij vrouwen.

  In 2018 kregen in Nederland 

17.332 mensen de diagnose 

borstkanker (invasief + in situ 

tumoren). Het gaat om 17.201 

diagnoses bij vrouwen, en 131 

bij mannen.

  Het aantal borstkanker diagnoses 

zal de komende jaren stijgen, 

naar schatting tot ruim 20.000 

in 2020. 

  In Nederland zijn er meer dan 

230.000 mensen die borstkanker 

hebben (gehad).

  20% van de borstkankerpatiën-

ten is jonger dan 50 jaar.

  80% is 50 jaar of ouder.

  30% van de patiënten is 70 jaar 

of ouder.

  88% van de vrouwelijke patiën-

ten is 5 jaar na de diagnose nog 

in leven. 

  Na 10 jaar is 79% van de vrou-

welijke patiënten nog in leven. 

  De overlevingskans van borst-

kanker is de afgelopen jaren 

gestegen met 1% per jaar. 

  Dagelijks sterven er ongeveer 

9 mensen aan de gevolgen van 

borstkanker. 

  Bij 20% van alle borstkankerpa-

tiënten komt borstkanker in de 

familie voor. 

  Bij 5 tot 10% van de borstkan-

kerpatiënten is er sprake van 

erfelijke aanleg voor borstkanker.

Bron: Nederlandse 

Kankerregistratie, beheerd door 

IKNL© [februari] 2019, 

www.cijfersoverkanker.nl

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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EXPERT IN SECOND OPINIONS

GESPECIALISEERDE, EXCELLENTE BORST(KANKER)ZORG 

SNEL DUIDELIJKHEID

PERSOONLIJKE AANDACHT EN GASTVRIJ

030 721 01 04 | www.alexandermonro.nl | Bilthoven

HÉT LANDELIJKE, GESPECIALISEERDE ZIEKENHUIS
VOOR BORST(KANKER)ZORG

Vaarbewijsvrij!

Hét nieuwe vakantieconcept voor het hele gezin!
Zelf varen! Overnachten midden in de natuur! Uniek in Nederland!

Nieuwsgierig? Kijk op www.blokhutboot.nl voor meer informatie.

Meerdere locaties! o.a. midden in de Biesbosch!
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Wat is borstkanker?
Borstkanker is een vorm van kanker die ontstaat in het melkklierweefsel in 
de borst. Het komt vaak voor bij vrouwen. Maar, ook mannen kunnen borst-
kanker krijgen. Meestal wordt borstkanker ontdekt door een knobbeltje in 
de borst. 

Je lichaam vervangt zijn cellen regelmatig 

doordat de cellen zich voortdurend delen. Bij 

zo’n celdeling wordt het DNA gekopieerd en 

verdeeld over twee nieuwe cellen. Er is altijd 

een kans dat er tijdens zo’n celdeling iets fout 

gaat. Als het je lichaam niet lukt om je goed 

te beschermen, raakt het DNA beschadigd 

en kan er kanker ontstaan. Wanneer dat 

zo is, dan deelt de cel zich eindeloos en 

vermeerdert zich ongecontroleerd. Met een 

gezwel (of tumor) als gevolg. Zo’n gezwel of 

tumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn. 

Een goedaardige tumor kan het omringende 

weefsel opzij duwen, maar dringt niet binnen. 

Een kwaadaardig gezwel kan zich wel naar 

andere delen van het lichaam verspreiden.

Soorten borstkanker

Borstkanker wordt ook wel mammacarcinoom 

genoemd: een kwaadaardig gezwel in de 

borst. Mamma is het Latijnse woord voor 

borst. Er bestaan verschillende soorten 

borstkanker.

Borstkanker kan op verschillende manieren 

ontstaan:

  Ductaal

Dat betekent dat de kanker ontstaan is in de 

melkgang. De melkgang is de gang die naar 

de tepel leidt.

  Lobulair 

Dat betekent dat de kanker ontstaan is in één 

of meer melkklieren. De melkklieren zijn 

een soort kwabjes (lobben) waaruit melk 

geproduceerd kan worden. 

Er is ook een onderscheid in het vermogen 

van de kanker om zich te verspreiden:

  In situ 

Dit betekent dat de borstkanker zich beperkt 

tot de plaats waar het ontstaan is. 

  Invasief 

Dit betekent dat de borstkanker zich verder 

kan verspreiden dan de plaats waar het 

ontstaan is.

Invasief ductaal 
carcinoom is de meest 

voorkomende vorm

Met deze termen kunnen de volgende soorten 

mammacarcinoom benoemd worden:

  Invasief ductaal carcinoom

Deze soort borstkanker wordt 

geconstateerd bij 85% van de patiënten. 

Daarmee is het de meest voorkomende 

vorm. De kanker is ontstaan in de 

melkgang van de borst en kan zich verspreiden. 

Vaak voelt de tumor aan als een harde 

knobbel. Over het algemeen heeft deze soort 

borstkanker een goede prognose. 

  Invasief lobulair carcinoom

Deze vorm van borstanker komt voor bij 

ongeveer 10% van de borstkankerpatiënten. 

Het ontstaat in de melkklieren van de borst. 

De tumor is vaak alleen te voelen als totale 

zwelling van of in de borst. 

Ductaal carcinoma in situ (DCIS)

DCIS is een mogelijk voorstadium van 

borstkanker. De kwaadaardige cellen 

hebben al wel de vorm van kankercellen 

maar kunnen niet doorgroeien. Ze blijven 

binnen de grenzen van de melkgangen. 

Vaak gaat DCIS gepaard met kalkspatjes, 

die zijn op een borstfoto vaak goed te zien. 

Bij 2,5% van de borstkankerpatiënten is 

er sprake van DCIS. Meestal is het goed 

te genezen omdat de aangedane plek 

of plekken operatief verwijderd kunnen 

worden. Maar, in andere gevallen wordt het 

ook behandeld als borstkanker. Dit omdat 

nog niet bekend is bij wie DCIS wel, en 

bij wie het niet zal uitgroeien tot werkelijk 

borstkanker. 

Lobulair carcinoma in situ (LCIS)

Deze soort borstkanker ontstaat in de 

melkklier maar is (nog) niet verspreid. 

LCIS geeft een verhoogd risico op een 

tumor die zich wel verder kan verspreiden. 

Vaak wordt er besloten LCIS verder niet te 

behandelen omdat het risico tot een invasief 

carcinoom (een tumor die zich verder kan 

verspreiden) erg laag is, minder dan 1% 

per jaar. Er wordt daarom bij LCIS meestal 

te laten maken.

Hormonale borstkanker

Borstkanker kan wel, of niet gevoelig 

zijn voor hormonen. Het is voor de soort 

behandeling die gegeven kan worden 

belangrijk om dit te weten. Hormoongevoelig 

betekent dat hormonen de tumor kunnen 

stimuleren om te groeien en te delen. 

Wanneer hormonen de tumor niet kunnen 

laten groeien en delen, dan is de kanker 

hormoon-ongevoelig. 

HER2/Neu-positieve borstkanker

HER2/Neu is een eiwit van je cellen. Als je 

teveel van dit eiwit op een cel hebt, kan er 

kanker ontstaan. Vaak is dit een agressieve 

vorm van kanker. Er zijn wel medicijnen 

aanpak van dit eiwit richten.

Triple negatieve borstkanker

Dit is een hormoon-ongevoelige kanker. 

De tumor is ongevoelig voor oestrogeen, 

progesteron en eiwit. Triple negatieve 

borstkanker komt vaak voor bij vrouwen die 

een erfelijke aanleg voor borstkanker hebben 

en bij jonge vrouwen.

Kun je borstkanker voorkomen? 

Nee, dat kan niet. Het voorkomen van 

borstkanker is nooit helemaal mogelijk. 

Wel zijn er bepaalde risicofactoren 

waarop je kunt letten. Denk aan kort 

of helemaal geen borstvoeding geven, 

weinig of geen kinderen krijgen, of het 

eerste kind op late(re) leeftijd. Ook 

erfelijke aanleg kan een oorzaak zijn. In 

deze krant vind je daar op pagina 14 een 

artikel over.

Of kijk op www.pinkribbon.nl/

erfelijkheid voor meer informatie. 

Foto: Shutterstock
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Zorgzaam met 
persoonlijke aandacht

Sint Annaklooster biedt een op maat gesneden 
aanbod van dienstverlening bij
a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

a Logeerhuis en Hospice In Via

a Hospice de Regenboog

a Thuiszorgafdeling, hulp bij het huishouden;

a Thuiszorgafdeling, verpleging en verzorging;

a Verpleeghuis Eikenburg en Terhaghe;

a Woonzorgcentrum Antonius;

a Rentree

www.sintannaklooster.nl

Stay strong,
Let’s beat cancer

085 - 7821616 www.fysioclub.nl/jvdi

JVDI

vermoeidheid en conditieverlies
krachtverlies en mobiliteitsstoornissen
lymfoedeem | pijn | littekens
spanningsklachten
verstoorde lichaamsbeleving

Geldrop | Mierlo | Deurne | Gemert | Helmond

aangesloten
bij

FyNeOn
SPOZ

PUUR|RUIMTE
Een industrieel ontwerpbureau gespecialiseerd op het gebied 
van kantoorinrichting, openbare ruimte en openbaar vervoer.

www.puurruimte.nl

de Witstraat 23, 5503 XS  Veldhoven
T 040 - 253 98 61 F 040 - 255 73 27
E auto.van.limpt@hetnet.nl
www.autobedrijfvanlimpt.nl

Marco van Limpt

TOYOTA FORD UNIVERSEEL
• Onderhoud
• Reparatie 
• APK
• Schadeherstel 
• Bandenservice 
• Airco-service
• Accuservice 
• Ruitservice 
• Verkoop

Heezerweg 204
5614 HJ Eindhoven
040-2028410
info@tophaar.nl

TANDARTS VERBERNE 
STEUNT DE STICHTING 

PINK RIBBON
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Steun vrouwen met borstkanker
Oktober = borstkankermaand

Oktober is internationale borstkankermaand. Rond die tijd zijn er veel landelijke acties

waarmee geld wordt opgehaald voor borstkankeronderzoek.

Word vriendin van 
Pink Ribbon 
Samen zorgen voor een betere behandeling van borstkanker. 

Steun ons 6 maanden a 6 euro per maand.*

Je ontvangt:

•  Pink Ribbon nieuwsbrief 

•  Rondleiding in een van de onderzoekscentra (vol = vol) 

•  Pink Ribbon lintje wordt thuisgestuurd 

 Word vriendin op www.pinkribbon.nl/vriendin. 

*  Na 6 maanden stopt je steun automatisch.

Koop een boeket bij Albert Heijn

Albert Heijn verkoopt 

ook dit jaar de hele 

maand oktober in de 

winkel en online (via 

ah.nl/bloemist) twee 

speciale roze boeketen. 

Van ieder verkocht boeket wordt er 

€ 2,50 gedoneerd aan borstkanker-

onderzoek. Afgelopen jaar leverde 

deze actie maar liefst meer dan 200 

duizend euro op! We hopen natuurlijk 

op wederom een succesvolle actie. 

DEEN boeketten actie
Ook de supermarkten van DEEN 

komen weer in actie met een 

boeket. 

Zij verkopen in de winkel – en 

online op deen.nl/boeket -  

een roze boeket. 

Daarvan wordt per verkocht 

boeket €2,50 gedoneerd aan 

borstkankeronderzoek.

De winkelactie loopt van 29 

september tot en met 26 

oktober. De online actie van 

26 september tot en met 31 

oktober.

Lever je fl essen in bij Dirk
Bij alle Dirk van den Broek supermarkten kun je ook dit jaar weer jouw statiegeldbon 

inleveren voor een donatie aan borstkankeronderzoek. Dit kan in de actieperiode die 

loopt van 6 oktober tot en met 30 november. We zijn heel blij dat Dirk van den Broek 

samen met haar klanten al vele jaren in actie komt voor borstkankeronderzoek. 

Een mooie actie die vorig jaar bijna 50 duizend euro opleverde!

Zalando
Ook Zalando – Europa’s grootste onlineplatform voor mode en lifestyle - is ook partner 

van Pink Ribbon. De hele maand oktober maken ze hun klanten bewust van borstkanker 

en van het partnership. Kijk op zalando.nl.
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Tjalling Wagenaarstraat 1  
9203 SP Drachten
tel: 0512 - 542493
info@vanderlaanmedical.nl
www.vanderlaanmedical.nl

www.henriwillig.com

        STICHTING

NationaleDierenzorg
                                                    WASSENAAR

Seniorenclub: het gezelligste dierentehuis van Nederland!
Warme harten zijn altijd welkom: word donateur of adoptant!

Stel: u verhuist naar een verzorgingstehuis en uw 
bejaarde dier mag niet mee, uw dier heeft medische 

problemen waardoor de verzorging thuis te zwaar 
wordt of uw kinderen blijken ineens allergisch te zijn. 

Wat nu....?

De redenen waarom mensen niet meer zelf voor hun hond 
of kat kunnen zorgen zijn talrijk. De Seniorenclub, het eer-
ste bejaardentehuis voor honden en katten in Nederland, 
biedt uitkomst. Deze dieren komen uit heel Nederland. Net 
als mensen leven onze “bewoners” op van aandacht en 
goede zorg. De Seniorenclub is een onderdeel van Stich-
ting Nationale Dierenzorg. Nationale Dierenzorg werd in 
1926 opgericht door enkele hofdames van koningin Wil-
helmina en is uitgegroeid tot een veelzijdige dierbescher-
mende organisatie bestaande uit een asiel, pension, die-
renambulance, hondencrèche en dierenbejaardentehuis. 
Met 90 jaar ervaring heeft Nationale Dierenzorg veel 
expertise in huis. Een team van professionele medewer-
kers versterkt door gemotiveerde vrijwilligers zorgt er 
voor dat het de dieren aan niets ontbreekt. Ook staan ze 
klaar met raad en daad voor mensen.  

De honden wonen in roedels van zo’n 8 tot 10 honden. 

Zij beschikken per roedel over een kamer met voldoende 
ligplaatsen, vloerverwarming en een uitloop naar buiten. 
Daarnaast gaan ze een aantal keer per dag naar de speel-
wei met één van de verzorgers. Onze gepensioneerde kat-
ten beschikken over een gezellige kamer met meubels, 
kattenmandjes en een vliering met kattentrapjes. Er is 
een overdekte buitenren met klimbomen en ze hebben vrij 
toegang tot een kattentuin van maar liefst 250 m2! Onze 
vaste dierenarts komt twee maal per week langs om de 
dieren indien nodig te onderzoeken en voor  spoedgevallen 
beschikken wij over onze dierenambulance waarmee wij 
snel bij de dierenarts kunnen zijn. 

Warme harten zijn altijd welkom: word donateur of 
adoptant!
Helaas komt het nog steeds voor dat een eigenaar over-
lijdt zonder iets geregeld te hebben. Ook zijn er regelmatig 
niet meer plaatsbare asieldieren die we nog graag een ple-
zierige oude dag willen bezorgen. Voor deze dieren hebben 

kant van de zorg en kunt zelf langskomen om met uw 
adoptiedier een wandeling te maken op het terrein. Draagt 
u de bewoners van de Seniorenclub een warm hart toe? 
Direct kennis maken met de bewoners? 
Ga dan naar www.seniorenclub.nl!

Het is verstandig tijdig na te denken over wat er met uw 
dier gebeurt als u er zelf niet meer voor kunt zorgen. U 
kunt testamentair vast laten leggen dat Nationale Dieren-
zorg de zorg voor uw dieren overneemt, mocht dat nodig 
zijn. U kunt letterlijk een mooie oudedagvoorziening voor 
uw huisdier regelen, en daarmee bent u beiden geholpen. 
Een hele geruststelling!  

Dierenzorg ontvangt geen overheidssubsidie en is dus 
geheel afhankelijk van de steun van particulieren en 
bedrijven. 
De bewoners van de Seniorenclub zijn u zeer dankbaar!

Stichting nationale dierenzorg info@ndz.nl
Zijdeweg 56    www.ndz.nl
2245 BZ Wassenaar   T:070-5179852
BANK: NL22 INGB 0005 1368 41

Slijpwerkpartners o.a.
Met wekelijkse haal- en brengservice

  
Leitz Service B.V.
Tel. +31 (0) 182 30 30 30
info@leitz-service.org 
www.leitz.org

Levering en slijpservice van 
professionele gereedschappen 
voor hout-, kunststof en 
metaalbewerking

Leitz biedt u de mogelijkheid om via diverse 
ijzerwarenzaken uw gereedschap te laten 
slijpen. Leitz onderscheidt zich van andere 
slijperijen op basis van kennis, kwaliteit en 
afhandeling. U krijgt het gereedschap in een 
optimale conditie binnen de afgesproken 
termijn weer retour. 

Neem voor meer informatie contact met 
ons op via info@leitz-service.org of bel 
0182 30 30 30.

We shape the future

Voor professionals, door professionals!
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Een betere behandeling voor borstkankerpatiënten

Welke onderzoeken fi nanciert 
Pink Ribbon?
het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borst-
kanker. Door meer kennis kunnen we behandelingen verbeteren en de 
langetermijneffecten van deze behandelingen verkleinen. Daar is veel 
geld voor nodig. Dankzij donaties van particulieren en bedrijven komen 
we weer een stapje dichterbij ons doel: een beter en langer leven voor 
de (ex)borstkankerpatiënt.

Wat doen we met de donaties?

Sinds de oprichting in 2003 heeft Pink 

Ribbon meer dan 200 onderzoeken en 

projecten op het gebied van voorlichting of 

psychosociale hulp. Maar ook een zeer groot 

aantal wetenschappelijke onderzoeken op 

verschillende gebieden. Een paar voorbeelden:

Overbehandeling van triple negatieve borst-

kanker voorkomen

Jonge borstkankerpatiënten hebben vaker 

een triple negatieve borstkanker. Dat is een 

agressieve vorm van borstkanker die kort na 

de diagnose kan terugkeren en uitzaaien, en 

jaarlijks ruim 2000 Nederlanders treft. Volgens 

de richtlijnen worden al deze patiënten na 

operatie/bestraling aanvullend behandeld met 

chemotherapie. Maar, is dit wel nodig? Dr. 

Marjanka Schmidt (NKI-AvL) en haar team 

onderzoeken dit.

Nieuwe bloedtest uitgezaaide borstkanker

CDK4/6-remmers zijn dure medicijnen die voor 

veel borstkankerpatiënten levensverlengend 

werken, maar niet voor iedereen. Hoe weet je 

snel wie baat heeft bij de behandeling? Prof. 

dr. Agnes Jager en haar team willen een test 

ontwikkelen die vroegtijdig aantoont of het 

zinvol is om hormoontherapie bij uitgezaaide 

borstkanker te combineren met een duur 

medicijn dat goed werkt, maar lang niet voor 

elke patiënt.

Jonge vrouwen met een hoog risico op 

borstkanker

Radioloog prof. dr. Ruud Pijnappel (UMC 

Utrecht) onderzoekt met zijn team een 

nieuwe MRI-techniek. Ze gaan na of er beter 

onderscheid gemaakt kan worden tussen 

goed- en kwaadaardige afwijkingen die 

gevonden worden tijdens MRI-screenings 

van vrouwen met een verhoogd risico op 

borstkanker. Hierdoor kan als het om een 

goedaardige afwijking gaat bijvoorbeeld een 

biopt of zelfs een onnodige borstoperatie 

(bijvoorbeeld een amputatie van de borst) 

worden voorkomen. 

Leren van lange termijn overlevers met 

uitgezaaide borstkanker

Iedere oncoloog heeft in de praktijk patiënten 

die leven met uitgezaaide borstkanker maar 

bij wie er vele jaren na de diagnose geen enkel 

spoor van borstkanker kan worden gevonden. 

Deze langdurige reacties op behandelingen 

zijn zeldzaam. Het biedt onderzoekers een 

enorme kans om te leren bij wie en waarom 

behandelingen soms zo goed werken. Dr. 

Gabe Sonke (NKI-AvL) doet met geld van Pink 

Ribbon dit ondezoek.

Op pinkribbon.nl/onderzoek vind je een 

database waarin je per onderwerp kunt kijken 

Verbeterde inschatting van borst- en eierstokkankerrisico

In sommige families komt borst- en/of 

eierstokkanker opvallend vaak voor. Vaak is 

er dan sprake van erfelijkheid. Vrouwen die 

zelf (nog) niet ziek zijn, maar wel een erfelijk 

verhoogd risico hebben, kunnen voor moeilijke 

keuzes komen te staan. Laten ze bijvoorbeeld 

hun borsten afzetten om borstkanker op latere 

leeftijd te voorkomen? Om hen optimaal te 

kunnen adviseren, willen dr. Maaike Vreeswijk 

(LUMC) en haar team goed in kunnen schatten 

hoe hoog die risico’s precies zijn.

In het LUMC onderzoekt ze het verband 

tussen erfelijke veranderingen in het DNA 

(DNA-varianten) en het risico op kanker. 

Vreeswijk: “Midden jaren ’90 werden BRCA1 

en BRCA2 ontdekt: twee genen die, als daar 

veranderingen in ontstaan, het risico op borst- 

en eierstokkanker sterk kunnen verhogen; tot 

wel 60-80%. Later zijn er nog meer van zulke 

genen ontdekt.”

belangstelling van wetenschappers. Want 

welke DNA varianten zorgen nu daadwerkelijk 

voor een grotere kans op kanker? “Als er één 

ding is dat de onderzoeken sindsdien laten 

zien, is het wel dat het allemaal ingewikkelder 

is dan we dachten. Voor sommige DNA 

varianten is het verband met kanker heel 

duidelijk. Maar er zijn ook DNA-varianten 

gevonden waarvan helemaal niet duidelijk is 

of ze het risico op kanker verhogen. Het geeft 

veel onduidelijkheid in families waarin zulke 

varianten zijn gevonden.”

Het ultieme doel van haar Pink Ribbon-project 

is dan ook dat ze straks iedereen een goede 

inschatting van het kankerrisico kunnen 

geven.

Eiwit

De onderzoekers gaan zich richten op de 

eiwitfunctie. Als ze kunnen achterhalen hoe die 

precies werkt, dan kunnen mensen uiteindelijk 

ook een persoonlijke risico inschatting krijgen. 

Vreeswijk: “Als je BRCA-eiwit helemaal niet 

meer werkt is je risico 60-80%, maar wat 

als je BRCA-eiwit nog voor de helft werkt? 

Gaat het risico dan ook met de helft omlaag? 

Voor een patiënt die voor de keuze staat om 

preventief haar borsten te verwijderen, is dat 

hele belangrijke informatie”, vertelt Vreeswijk.

Samenwerken

Het samenwerken met andere onderzoekers 

spreekt Vreeswijk aan. “Wat ik daarnaast zo 

leuk vind, is dat we met geld van donateurs 

de nieuwe generatie wetenschappers opleiden. 

Daar zijn donateurs eigenlijk te weinig van 

op de hoogte, kwam ik achter toen ik eens 

een rondleiding hier op het lab verzorgde. 

Er werken hier veel jonge onderzoekers die 

hopen te promoveren op hun onderzoekswerk. 

Daar werken ze vol passie en gedrevenheid 

Ribbon. Dat vind ik supermooi.”
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Jaarlijks verandert het leven van ruim 17 duizend Nederlandse vrouwen dramatisch vanwege de diagnose borstkanker. Door de behandelingen die 
worden ondergaan, maar ook door de onzekerheid die de ziekte met zich meebrengt. Borstkanker is een ziekte met vele, vaak onbekende gezichten 
die levens ingrijpend verandert. Daarom vraagt Pink Ribbon hier extra aandacht voor.

 Voor iedere patiënt is borstkanker anders. 

Niet alleen qua behandeling, maar ook qua 

gevolgen. Van chronische vermoeidheid tot 

seksuele problemen. Van hartklachten tot 

onbegrip op het werk. Van angst voor te-

rugkeer tot stukgelopen relaties. Iedere pa-

tiënt heeft dan ook en eigen verhaal. Zo ook 

collega’s en vriendinnen Lizzy en Desiree. 

Lizzy: “Toen ik hoorde 
dat Desiree ook ziek was 

voelde ik dat ik haar 
moest helpen”

Eigenlijk zijn de dames al heel wat jaren colle-

ga’s. Maar, door hun werk en door wat ze heb-

ben meegemaakt is er inmiddels sprake van een 

heuse vriendschap. Desiree (52) en Lizzy (53) 

kennen elkaar via hun werkgever C&A. Desiree is 

al meer dan 37 jaar verkoopster en Lizzy werkt 

als Visual Merchandiser . 

Lizzy: “Toen ik 42 was kreeg ik de diagnose 

borstkanker. Heel gek, maar als je zelf ziek bent 

dan ga je die molen van behandelingen in en on-

derga je alle behandelingen. Je moet ook wel. 

Toen ik klaar was en niet veel later Desiree ziek 

werd, moest ik even slikken. Je weet precies wat 

haar te wachten staat. Ik heb me ontzettend veel 

zorgen om haar gemaakt. Ik voelde ook meteen 

dat ik haar moest helpen. Je bent toch ervarings-

deskundige. Dat we beide hetzelfde hebben mee-

gemaakt, heeft ons dichter bij elkaar gebracht.” 

Klaar met de behandelingen
Lizzy: “Nu we beide klaar zijn met de behande-

lingen en ons leven weer hebben opgepakt kijken 

we van een afstandje naar de voorbije periode. 

Dan kijk je ineens toch wat anders naar de din-

gen die je toen deed. Zo moest en zou ik net na 

mijn 1e chemokuur op vakantie met mijn gezin. 

Het was zomer en die vakantie was altijd het 

hoogtepunt voor ons. Dat wilde ik ze niet aan-

doen om ze dat te laten missen. Ik had het he-

lemaal voorbereid, door mutsjes en petjes mee 

te nemen voor als ik kaal werd. En inderdaad, na 

de vakantie kwam ik kaal terug. Nu denk ik… Wat 

een gekkenwerk was dat toen. Maar, voor de kin-

deren wilde ik dat alles zo normaal mogelijk was. 

Twee dagen na de vakantie zat ik alweer aan de 

2e chemokuur. En door!”

afgerond toen ze de diagnose borstkanker kreeg. 

“Mijn man heeft een eigen zaak en was altijd 

druk. Toen de kinderen klein waren werkte ik één 

dag in de week. Vanaf dat ze een jaar of zestien 

zijn, ben ik vier dagen gaan werken en uiteinde-

lijk doorgegroeid tot assistent. Alleen mijn eind-

presentatie moest ik nog doen, dan zou ik klaar 

zijn met mijn opleiding. En toen werd ik ziek… 

Nadat alle behandelingen achter de rug waren, 

wilde ik mijn werk weer oppakken. Ik ging aan 

niet ging. Ik kon het niet meer opbrengen. De 

druk die er op mijn schouders lag, dat was niet 

nog met mijn werk bezig. Ik sprak erover met 

collega’s en natuurlijk ook met Lizzy. Zij lieten 

me inzien waar ik mee bezig was en zeiden dat 

het oké was als ik terug zou gaan naar de functie 

van verkoopster. Toen ik dat deed, viel er een 

last van m’n schouders. Ook mijn man was blij. 

Hij zei letterlijk dat ‘ie eindelijk zijn meisje weer 

terug had.’”

Desiree: “s Avonds in bed 
hebben we

 samen gehuild”

Borstkanker
heeft vele 
gezichten

Wat betekent borstkanker voor werk 
en fi nanciën?
Op moment van diagnose was bijna driekwart (73%) in loondienst met een vast contract; 

10% had een tijdelijk contract; en 10% was zelfstandig ondernemer. Hoewel bij 92% de 

werksituatie (tijdelijk) was aangepast, bleek in de praktijk dat (leven na) borstkanker en 

‘gewoon weer aan het werk gaan’ een moeizame relatie met elkaar hebben. De meest geno-

teerde ervaringen: geen begrip van werkgever/collega’s - te snel aan de slag moeten - ont-

slag of contract niet verlengd - oude functie niet meer beschikbaar - oude functie vervullen 

werd te zwaar - het lukt niet meer om evenveel te werken.

91% werd geconfronteerd met een daling van inkomsten; en daarnaast had 73% ook te 

(bron: b-force.nl)

Lizzy en Desiree

Lizzy: “Dat we hetzelfde hebben meegemaakt, 

heeft ons dichter bij elkaar gebracht”
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Tranen gelaten

Op het moment dat Desiree de diagnose kreeg, 

deden haar beide kinderen eindexamen. “Mid-

denin de examenweek hoorden we dat het foute 

boel was. Mijn man en ik besloten om vanwege 

de examens, het de kinderen nog niet te vertel-

len. ’s Avonds in bed hebben we samen gehuild. 

Onze ouders en een paar vrienden hebben we 

het wel verteld toen en gezegd dat ze het stil 

moesten houden. Na de examens hebben we de 

kinderen meteen ingelicht. Dat moest ook wel, 

want de dag erna werd ik geopereerd. Sommige 

mensen begrepen niet dat we hadden gewacht, 

maar voor ons voelde het goed zo.”

Het moment dat Desiree haar vertelde ook ziek 

te zijn, herinnert Lizzy zich nog goed. “Ik zie 

men met haar man. Ik had meteen door dat er 

iets niet goed was.” Toen Desiree haar eerste 

chemokuur kreeg was Lizzy op vakantie. “Ik 

baalde dat ik er niet kon zijn. Ze zei dat t goed 

ging maar ik wist wel beter.” Desiree: “Heel gek 

misschien maar in de periode dat ik ziek was 

heeft mijn man heeft er meer tranen om gela-

ten dan ik. Hij was zo bang om mij kwijt te ra-

ken. Pas toen duidelijk was dat er in de rest van 

mijn lichaam geen uitzaaiingen zaten, kon hij 

het weer wat positiever inzien. Al was het nog 

lange weg te gaan van allerlei behandelingen en 

daarna nog een periode van twee jaar om te 

herstellen. Wim is bij iedere behandeling en bij 

elk ziekenhuisbezoek geweest. Dat is dan weer 

het voordeel van een eigen bedrijf hebben.”

Dankbaar

Desiree: “Mijn dochters waren 16 en 17 toen 

ik ziek werd. Ze hoefden thuis nooit iets te 

doen, maar in korte tijd zijn ze heel zelfstandig 

geworden. Ze zeiden meteen dat ze voor 

ons gingen koken. Dus steeds stonden er de 

heerlijkste en gezondste maaltijden klaar als we 

thuiskwamen. 

Ik ben supertrots op mijn gezin en mijn vrien-

den en de hulp en steun die we van ze hebben 

gekregen. Mijn broer die smoothies bracht, de 

zuurkool van m’n zus waarvan ik opknapte tij-

dens de chemo. En die vriendin die spontaan de 

ramen lapte toen ik in bed lag. En natuurlijk de 

vele bloemen, chocolade en aandacht. Dat heeft 

me echt geholpen om door deze nare periode 

te komen. 

We genieten ontzettend van het leven. Mis-

schien nog wel meer dan voor onze ziekte. We 

zijn niet meer de oude, maar wel heel positief.” 

Lizzy: “Wij hebben het 
toch maar mooi gered.”

Wat 
betekent 
borstkanker 
voor je 
relatie?
(Borst)kanker heeft impact op je relatie. 

Voor zowel de patiënt als voor de partner. 

Omdat de rol die je hebt in de relatie an-

ders wordt. Zoals de veranderde rol van 

partner naar verzorgende.  Maar de relatie 

verandert ook door angst (voor afwijzing 

door de partner), door schuldgevoel te-

genover hem/haar, of vanwege schaamte 

voor het veranderende lichaam. Dit kan 

ingrijpende relatieproblemen met zich 

meebrengen. Niet alleen tijdens de behan-

delingen, maar zeker ook daarna. 

In een onderzoek onder ruim 700 (ex)

borstkankerpatiënten werd gevraagd of 

de seksualiteit en intimiteit na de diagno-

se borstkanker veranderd is. Twee-derde 

(68%) antwoordde dat hun seksleven be-

duidend slechter is geworden. 71% gaf 

aan dat de oorzaak lag bij de verandering 

van het lichaam. 67% had andere emoties 

of gevoelens dan in het leven vóór de diag-

nose. Verder gaf 38% aan geen zin meer te 

hebben en/of geen lust of opwinding te er-

varen. Ruim een kwart (26%) van de vrou-

wen is anders over zichzelf gaan denken.

(bron: bforce.nl)

Desiree
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Koop de Pink Ribbon Armband
Dit jaar is de Pink Ribbon Armband extra bijzonder omdat deze is ontworpen door Otazu. 

Met de aanschaf van deze armband, steun je belangrijk onderzoek op het gebied van 

borstkanker. Koop ‘m voor jezelf of voor een dierbare. Of geef ‘m cadeau. Want iedereen 

kent wel iemand die geraakt is door borstkanker.

Nu verkrijgbaar bij o.a. Bruna, C&A, DA, D.I.O., Jumbo, Hunkemöller en Pinkribbon.nl/shop.

Steun
vrouwen met
borstkanker
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Kanker, kun je dat erven?
Veelgestelde vragen over erfelijke aanleg beantwoord

Als er in een familie veel (borst)
kanker voorkomt, kan dat wijzen op 
erfelijke aanleg. Maar hoe weet je 
nou wanneer dat het geval is? Een 
aantal veelgestelde vragen over 
erfelijkheid en kanker op een rijtje.

Kun je de aanleg voor kanker erven 

en hoe groot is die kans?

Bij 5 tot 10 procent van de 

borstkankerpatiënten is er sprake van een 

erfelijke aanleg voor kanker. Dat betekent 

dat een afwijking in een gen de belangrijkste 

oorzaak is van de ziekte. Zo’n afwijking 

(mutatie genoemd) is een beschadiging in 

het DNA. Ben je drager van zo’n genetische 

afwijking en heb of wil je kind(eren)? Dan is de 

kans dat je de afwijking in het gen doorgeeft 50 

procent. Elk kind heeft 50 procent kans om de 

mutatie te erven. Dat geldt ook voor jongens.

Hoe kom je aan een genafwijking en 

kun je er iets aan doen? 

Alle soorten kanker ontstaan door 

veranderingen in je genen. Zo’n verandering 

kan in de loop van iemands leven optreden. 

Maar een mutatie in een gen kan ook al bij de 

geboorte aanwezig zijn. Dan is het meestal 

meegegeven door een van de ouders. 

In welke genen kan een afwijking zitten 

die tot borstkanker kan leiden? 

De twee meest voorkomende genen waarin 

zo’n afwijking kan zitten, zijn BRCA1 en 

BRCA2 (BReast CAncer). Ieder mens heeft 

deze genen. Een foutje in een van deze 

BRCA-genen geeft een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van borst- en eierstokkanker. Een 

vrouw met een BRCA-1-genmutatie heeft een 

risico van 60 tot 80 procent om in haar leven 

borstkanker te krijgen en 35 tot 45 procent 

risico op eierstokkanker. Een vrouw met een 

BRCA-2-genmutatie heeft een risico van 60 

tot 80 procent op borstkanker en 10 tot 20 

procent op eierstokkanker. Er zijn ook andere 

genen die invloed kunnen hebben op het 

borstkankerrisico, bijvoorbeeld het CHEK2-gen. 

De verwachting is dat de komende jaren meer 

genen worden ontdekt.

Wat kunnen aanwijzingen zijn voor 

erfelijke aanleg voor borstkanker? 

Dat kunnen verschillende dingen zijn, 

bijvoorbeeld:

  Borstkanker voor het 40ste jaar;

  Borst- en eierstokkanker bij drie of meer 

nauw verwante familieleden (ouders, 

kinderen) in verschillende generaties;

  Kanker in beide borsten, en de eerste keer 

voor het 50ste jaar;

  Een man met borstkanker.

Op www.brca.nl vind je een uitgebreidere lijst 

met aanwijzingen.

Wat moet je doen als je denkt dat er 

sprake kan zijn van erfelijke aanleg? 

Bij een vermoeden van erfelijke aanleg 

voor borstkanker is het goed om contact op 

te nemen met je huisarts of behandelend 

specialist. Deze zal je mogelijk doorverwijzen 

naar een klinisch geneticus, een specialist op 

het gebied van erfelijke aandoeningen. Hij of zij 

kan bepalen of een DNA-onderzoek wel of niet 

aan de orde is. 

Wanneer kom je in aanmerking 

voor DNA-onderzoek?

Als er een vermoeden is van erfelijke 

aanleg voor kanker, dan kan er 

onderzoek worden gedaan. Bij 

erfelijkheidsonderzoek brengt de klinisch 

geneticus eerst in kaart hoe vaak kanker 

in de familie voorkomt, en op welke leeftijd. 

Op basis van o.a. de familiegeschiedenis of 

de leeftijd bij diagnose bepaalt hij of zij of er 

reden is voor DNA-onderzoek. Dit gebeurt via 

bloedafname. 

Wat te doen als je een erfelijke 

aanleg hebt?

Vrouwen met een erfelijke aanleg voor borst- 

en eierstokkanker kunnen ervoor kiezen zich 

regelmatig te laten controleren op borstkanker. 

Er kan ook gekozen worden voor het uit 

voorzorg verwijderen van de borsten. Het 

risico op borstkanker wordt hiermee heel sterk 

verlaagd. Als er sprake is van een BRCA1- of 

BRCA2-genmutatie wordt het advies gegevens 

om de eierstokken en eileiders te laten 

verwijderen. Wanneer erfelijke aanleg voor 

borst- en eierstokkanker is vastgesteld, kan er 

ook DNA-onderzoek worden gedaan bij andere 

familieleden. 

Dit artikel is mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van dr. Margreet Ausems, klinisch 

geneticus in het UMC Utrecht.

Meer informatie over 
erfelijke aanleg voor 
borst- en eierstokkanker:

www.brca.nl
www.borstkanker.nl

Foto: Shutterstock

Het verhaal achter de Pink Ribbon Armband
De Pink Ribbon Armband 2019 bestaat uit 11 rozekwarts kralen aan een rosé kleurig kettinkje. Helena 
Vreeburg, Creative Director en eigenaar van Otazu by Helena, ontwierp de Pink Ribbon Armband 2019. 

Helena: “De kans om met Pink Ribbon 

te mogen werken, beschouw ik als een 

privilege. Het biedt mij de gelegenheid 

om grootmoeders, moeders, echtgenotes, 

zussen en vriendinnen die met borstkanker 

in aanraking zijn geweest, te bemoedigen. 

Zij zijn mijn muzes en ik hoop dat iedereen 

die deze armband draagt, dit kan voelen.

Zoals de meesten van ons, ken ook ik 

fantastische vrouwen wiens leven van de 

ene op de andere dag op zijn kop werd gezet 

door de diagnose borstkanker. 1 op de 7 

Nederlandse vrouwen krijgt borstkanker.... 

Het raakt ons allemaal.”

In de Pink Ribbon Armband zit 

rozekwarts verwerkt, waarom heb je 

hiervoor gekozen?

“De energie van de rozekwarts is enorm 

positief en gaat hand in hand met het hele 

idee achter deze samenwerking. Daarnaast 

is de kleur natuurlijk heel toepasselijk. 

Fysiek wordt rozekwarts geassocieerd 

met het hartgebied. De combinatie van 

eigenschappen van het kwarts – liefde, 

comfort en kracht - zijn een uitdrukking 

van het gevoel waarmee de armband is 

ontworpen.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij Pink 

Ribbon, wat heeft je geïnspireerd?

“Voor mij was het geen ‘wat’ maar ‘wie’. 

Zoals de meesten van ons, ken ik ook 

fantastische vrouwen wiens leven van de 

ene op de andere dag op zijn kop werd gezet 

door de diagnose borstkanker. Sommigen 

zijn klaar met de behandelingen, anderen 

zitten er nog middenin. Eén vrouw in het 

bijzonder, mijn naaste vriendin Michelle, 

is een ware inspiratiebron voor mij. Een 

levendige, dynamische, succesvolle vrouw 

en 42-jarige moeder van een zoontje. 

Michelle kreeg de diagnose borstkanker in 

december 2015. We waren allen in shock, 

vooral omdat ze altijd zo gezond en energiek 

was. Dat maakte het moeilijk om je met het 

tegenbeeld te verzoenen.

Michelle deinsde echter nergens voor terug. 

Haar strijdkreet ‘Ik kom hier overheen’ heeft 

ervoor gezorgd dat ze haar ziekteperiode 

met een onwrikbare positiviteit, kracht en 

liefde is doorgekomen. Ondertussen deed ze 

haar best haar leven zo ‘normaal’ mogelijk te 

laten verlopen, voor haarzelf, haar familie en 

de mensen om haar heen. Ze bleef werken, 

sporten en delen, inclusief updates voor 

vriendinnen over haar gezondheid op haar 

besloten Facebookpagina. Ik ben nog steeds 

elke dag onder de indruk van haar, hoe ze 

haar kracht herwint en zich door de hele 

nasleep naar herstel vecht.”

Lees meer over Otazu by Helena op:

www.otazu.nl  
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Het hele jaar door kun je in actie komen om geld op te halen voor borstkankeronderzoek. Doe mee aan een van de 

sportieve activiteiten, of organiseer zelf een actie! 

Doe iets actiefs

Kom in actie voor
borstkankeronderzoek

Pink Walk – 6 oktober 
Zondag 6 oktober is de 7e editie van de Pink Walk. Dan kleurt Westerbork en omgeving roze. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven op www.pinkwalk.nl. Er kunnen 3 afstanden gewandeld wor-

den: 6 kilometer, 10 kilometer of 16 kilometer. Schrijf je in en maak jouw persoonlijke pagina op 

onze actiesite en laat je sponsoren voor borstkankeronderzoek. 

Meer informatie: wandelen.voorpinkribbon.nl/evenement/pink-walk.  

Er zijn talloze manieren hoe je in actie kunt komen om geld op te halen voor borstkanker-

onderzoek. Op het speciale actieplatform voor.pinkribbon.nl vind je allerlei voorbeelden 

paardrijden. Maar je kan natuurlijk ook iets anders doen.

“Met mijn bijdrage wil ik iets betekenen 
voor andere vrouwen”
 Al jaren komt Monique Belo in actie voor Pink Ribbon. Ieder jaar wandelt 
ze geld bij elkaar voor borstkankeronderzoek. Dit jaar deed ze op 21 
september mee aan de Dam tot Dam Wandeltocht. 

Monique verloor haar moeder Wilma aan 

borstkanker. Vijf jaar geleden kreeg ze tij-

dens haar vakantie de diagnose. Sindsdien wil 

Monique iets doen aan die vreselijke ziekte. 

“In de zomer van 2014 werd mijn moeder 

op vakantie plotseling ernstig ziek. Ze werd 

opgenomen in het ziekenhuis en daar volgde 

onder andere de diagnose borstkanker. Na 

enkele dagen werd ze per ambulance terug 

naar Nederland gereden. Daar overleed ze na 

een zeer kort ziekbed van slechts een paar 

dagen. Er volgde een heftige periode waarin 

In de weken na haar overlijden werd ik door 

mijn tante meegevraagd om deel te nemen 

aan een wandelevenement voor Pink Ribbon. 

Dit verzoek kwam voor mij als een eyeope-

ner, want ik wilde iets doen! Iets doen tegen 

deze verschrikkelijke ziekte! Mijn vader en ik 

hebben toen besloten om jaarlijks ‘ons bes-

te beentje voor te zetten’ voor Pink Ribbon.

De geboortemaand van mijn moeder (sep-

tember) is voor mij een periode om extra 

stil te staan bij haar leven, maar ook bij 

haar ziekte. Dit jaar liep ik in september 

voor het zesde jaar op rij en het geeft nog 

steeds een bijzonder gevoel van saamho-

righeid om je zo gezamenlijk in te spannen 

voor dit goede doel. Op deze manier hoop 

ik dat mijn bijdrage iets kan betekenen voor 

andere vrouwen die met borstkanker te ma-

ken hebben (gehad) en dat we gezamenlijk 

deze ziekte de wereld uit kunnen helpen.

Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe 

bij Pink Ribbon elke inzet en actie wordt ge-

waardeerd. Tenslotte, elke euro telt! Ik hoop 

dan ook nog vele jaren mij op deze mooie ma-

nier in te kunnen zetten voor dit goede doel.”

Collecteer vanuit je luie stoel
Pink Ribbon heeft geen landelijke collecte. Maar, wil jij op een gemakkelijke manier geld 

inzamelen voor borstkankeronderzoek? Maak dan een digitale collectebus aan en vraag je 

vrienden en familie om in jouw bus een bijdrage te doen. 

Kijk voor meer info op: pinkribbon.digicollect.nl
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Welke klachten kunt u ervaren bij late 
bestralingsschade?
• U heeft pijn waardoor u wordt beperkt in uw dagelijks leven

• U heeft een wond in het bestraalde gebied die niet of slecht geneest

• U ervaart bewegingsbeperkingen waardoor u bijvoorbeeld moeite heeft met tillen of uw arm

niet meer goed omhoog kunt bewegen

Ervaart u één of meer van bovenstaande of 
andere klachten?
Maak dan een gratis en vrijblijvende afspraak om te bepalen of hyperbare zuurstoftherapie een

geschikte behandeling voor u is:

 040 – 218 05 30

www.davincikliniek.nl/afspraak

Wat is late bestralingsschade?
•  Men spreekt van late bestralingsschade als er maanden

of jaren na bestraling klachten ontstaan in het

bestraalde gebied.

•  Deze klachten kunnen zeer hinderlijk of pijnlijk zijn

en komen voor bij ongeveer 15% van de mensen die

bestraald zijn.

•  Bij 75% van de patiënten die hyperbare zuurstoftherapie

ondergaat, treedt verbetering of volledige genezing op.

Hyperbare zuurstoftherapie wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering  | Bij 75% van de patiënten treedt verbetering of zelfs totale genezing op.

Klachten na bestraling? 
Hyperbare zuurstoftherapie 
kan uitkomst bieden.
Bent u in het verleden bestraald als onderdeel van de 

behandeling van kanker? En heeft u klachten in het bestraalde 

gebied die niet vanzelf overgaan?

Dan kan het zijn dat u last heeft van late bestralingsschade. 

“

Bureau van het Jaar (2018) Beste marketingbureau van
Nederland (2017 en 2018)

What do 
dreams 
know of 
boundaries”
Amelia Earhart

Als eerste persoon vloog ze over 
de Grote Oceaan. Solo. En als 
eerste vrouw stak ze de Atlantische 
Oceaan over. Amelia Earhart: 
vliegenier, pionier en inspiratiebron 
voor Zandbeek. Door te pionieren 
in contentmarketing groeiden we 
uit tot het best gewaardeerde 
marketingbureau van Nederland. 
K laar om verder te gaan met 
ontdekken en vernieuwen. 
Want pioniers staan nooit stil. 
Vlieg jij met ons mee?

l a w y e r sl a w y e r sll aa ww yy e re ree rr ssl e t s e ll e t s e lll ee tt ss eeee llll

www.letsel-lawyers.nl

Leed hoor je 
niet alleen
te dragen.
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“De kip van vroeger”

Openingstijden: vrijdag van 14.00 tot 18.00 
& zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Kromhoek 37, Frieschepalen  
www.dekromhoeksterkip.com

Naast onze kip (hele kip, kipfilet, drumsticks, etc.) zijn 
er diverse andere streekproducten verkrijgbaar.

De Kromhoeksterkip groeit al 10 jaar antibioticavrij op!

Een gezonde kip, 
volledig antibioticavrij 
opgegroeid

ESBL- en 
Salmonellavrij!

Een traditionele kip, 
die langzaam en 
milieubewust opgroeit.

Beleef jĳ deze winter een magisch avontuur
op een wonderlĳke plek?

Naast diverse activiteiten inclusief schoeisel en warme kleding verzorgen wĳ ook vluchten, transfers en accommodaties. Je kunt - onder deskundige 

lokale begeleiding - op Sneeuwscooter-, Rendier- en Husky Safari. Of wellicht ga je liever fat biken, skiën, snowboarden, paardrĳden of op zoek 

naar het Noorderlicht op sneeuwschoenen. Kĳk voor alle opties en speciale aanbiedingen op onze website.

Vakanties naar Fins Lapland boek je via www.b-b-adventures.nl

Voor klachten: onrust, stress, depressie (voorkomen burn-out, 
fibromyalgie, chronische pijnen, tinnitus, slaaptherapie, therapie 
bij dementie en mantelzorgers, patiënten en familieleden voor 
kankerpatiënten.

Herken je het volgende? Moeite met loslaten? Rennen van het een 
naar het ander? Verwachtingen van anderen, maar ook de eisen die 
wij aan ons zelf stellen, maken het soms moeilijk om nog te genieten 
van je leven en de mensen en dingen die belangrijk voor je zijn.

Regelmatig nieuwe cursussen (zie website)

KOMPAS Therapie & Advies
www.kompastherapie.com
T. 089-258244 &
0031-628343032

v.a.
€ 285,-

WWW.PAKKETBRIEVENBUSSHOP.NLTHUIS UW PAKKETPOST 
ONTVANGEN ZONDER ER 
VOOR THUIS TE BLIJVEN!
Bent u het ook zat uw pakketje bij de buren te moeten afhalen of zelfs naar 
een “verdeelpunt” te moeten rijden om uw internetbestelling op te halen?
Dan is de pakket-brievenbus van Postpoint dé oplossing.

U vindt alle mogelijkheden op: PAKKETBRIEVENBUSSHOP.NL

Leverbaar in iedere gewenste RAL kleur

Postpakketbrievenbus
wandmodel

Postpakketbrievenbus
vrijstaand model

Pakketbrievenbus
wandmodel

Rvs-brievenbus
wandmodel

v.a.
€ 189,-

v.a.
€ 119,-

v.a.
€ 86,-

Openingstijden:
Ma en woe 09.00-20.00* 
Di/ do/ vr 09.00-18.00
Za 10.00-16.00*

* Openingstijden zijn onder voorbehoud. 

Osdorpplein 403
1068 EV Amsterdam, Nederland
Telefoon: 020 – 619 0446
E-mail: apocaleido@xs4all.nl
www.apotheekcaleidoscoop.nl

W: NL.BOGE.COM/NL | T:  0251652434 | E: NL@BOGE.COM
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PINK RIBBON AGENDA 2020
NÚ TE KOOP

 SHOP & SUPPORT BORSTKANKERONDERZOEK 
BEZOEK DE SHOP WWW.PINKRIBBON.NL/SHOP
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De VriendenLoterij steunt vele goede doelen, zoals Pink Ribbon. 

De helft van uw lotprijs gaat direct naar deze organisaties en met die bijdrage

maken zij het verschil. Zo doneerde de VriendenLoterij in 2018 € 61 miljoen 

aan de goede doelen en maakt u kans op honderdduizendenprijzen 

oplopend tot wel € 1 MILJOEN.

Hoe doet u mee?
1  Los de puzzel op 
2  Vorm van de overgebleven letters de oplossing 
3   Bel uw oplossing voor 31 december 2019 gratis 

door naar 0800-1550
Wij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Er is zoveel te winnen! Speel mee op vriendenloterij.nl

Puzzel mee en maak
GRATIS kans op € 2.500,-
Of een van de andere fantastische prijzen!

25x
HEMA

Cadeaukaart 
t.w.v. € 20,-

Philips 
THE ONE

t.w.v. € 779,-

3x

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Als u belt naar 0800 - 1550 krijgt u de vraag of er een aanbod tot deelname aan de VriendenLoterij mag 
worden gedaan. Medewerkers van de VriendenLoterij, BankGiro Loterij en de Nationale Postcode Loterij zijn uitgesloten van deelname. Deze actie loopt tot en met 31 december 2019, alle winnaars ontvangen een persoonlijk 
bericht en worden vanaf 20 januari 2020 gepubliceerd op www.vriendenloterij.nl/oplossing. Op deze website vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

Bel uw oplossing voor 31 december gratis door naar 0800-1550

Hoofdprijs
€ 2.500,-

F E I S N E T N I T L
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Colofon

ambassadeur voor Pink Ribbon. Veertien jaar geleden verloor ze haar moeder aan de gevolgen van borstkanker. 

Quinty: “Bij de diagnose borstkanker staat 

je wereld stil. Laat staan als je net als mijn 

moeder te horen krijgt dat de borstkanker 

is uitgezaaid. De wanhoop en eenzaamheid 

die zij voelde heb ik van dichtbij meegemaakt. 

Ik voelde mij zo ontzettend machteloos. 

Gelukkig heb ik er met haar, en ook met mijn 

omgeving, altijd goed over kunnen praten. 

Dat helpt echt! Het onderwerp bespreekbaar 

maken en informatie delen helpt niet alleen de 

patiënt, het helpt ook de naasten. 

Vijf jaar lang is mijn moeder ziek geweest. 

Een lange en zware tijd. Ze was altijd bezig om 

andere vrouwen te waarschuwen en vertellen 

over de ziekte. Dat je jezelf goed in de gaten 

moet houden en goed moet opletten. Het plan 

was dat als ze weer beter was, wij ons samen 

zouden inzetten tegen borstkanker. Ze zei: 

“Met jouw snoetje kun je veel mensen 

bereiken.” En dat klopt, want als je bekend bent 

is het makkelijker om aandacht van de media 

te krijgen. Ook al zijn de overlevingskansen van 

borstkanker en de behandelingen steeds beter, 

het aantal diagnoses blijft stijgen. Steeds meer 

vrouwen – en ook mannen – krijgen te maken 

met deze ziekte.

Helaas kunnen mijn moeder en ik ons niet meer 

samen inzetten… Maar, haar overlijden is mijn 

drijfveer om mij als ambassadeur in te zetten 

voor Pink Ribbon.”

Pink Ribbon ambassadeur Quinty Trustfull:

“Mijn moeders overlijden 
is mijn drijfveer”
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Dé andere uitvaartverzorger

In deze regio de enige voor een 
geheel groene & milieuvriendelijke 
uitvaart

Harold Hoes
06 - 24 26 97 42
www.seoh-uitvaart.nl
haroldhoes@seoh-uitvaart.nl

BORST KANKER NAZORG
De gevolgen van borstkanker zijn zowel lichamelijk als emotioneel ingrijpend. 

Huidtherapie kan hierin veel betekenen. Al ruim 19 jaar ondersteun en begeleid ik 

vrouwen bij de nazorg en het herstel van borstkanker. Samen werken we aan het 

herstel vanuit persoonlijke betrokkenheid en begrip. 

Ik behandel oedeem en littekenpijn en ik bied advies, een luisterend oor en een 

veilige plek waar je helemaal jezelf mag zijn. 

Mijn behandelingen worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar.

De Enck -  De Loop 67 – Oirschot – T. 0499-378183

WWW.HETREGIONAALHUIDCENTRUM.NL

Onze kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van 

huidproblemen, anti aging behandelingen en het uitvoeren van 

schoonheidsbehandelingen. Tevens is een arts aanwezig voor het 

uitvoeren van ooglidcorrecties en Botox-behandelingen.

Veelvoorkomende huidproblemen die wij behandelen zijn Pigmentatie, 

Couperose, Oedeem, Acne, Littekens, Cellulitis, Kalknagels en 

Haargroei. Hiervoor gebruiken wij verschillende behandelmethodes 

zoals bijvoorbeeld Laser-behandelingen en dieptepeelingen. 

Op het gebied van anti aging werken wij met Botox, behandelingen 

met en verkoop van ZO Skin Health en Hannah producten. 

Laser-behandelingen en dieptepeelingen. Wij werken met ervaren, 

gediplomeerde mensen en met de nieuwste apparatuur, 

wij willen een optimaal resultaat.

Wij zij aangesloten bij beroepsvereniging (NVH) en kwaliteitsregister.

Bel voor een afspraak of stuur een mail naar 

info@vievermanshuidkliniek.nl

De Wieënhof 45 Venray, 0478-581352 – Poirterslaan 26 5611 LB Eindhoven, 040-3033799 - www.vievermanshuidkliniek.nl
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SCHONE DROGERE KRUIPRUIMTE
Het wonen boven een vochtig gat in de grond is niet prettig en soms 
ronduit ongezond. Door onderdruk wordt constant vochtige lucht uit de 
kruipruimte de woning ingezogen en dat vocht moet door ventilatie weer 
worden afgevoerd. Dit kost energie en daar willen we juist zo weinig 
mogelijk van gebruiken. TONZON Bodemfolie stopt de verdamping van 
vocht uit de bodem, remt het vrijkomen van schadelijk radongas en zorgt zo 
voor een schone, drogere kruipruimte. Dit is misschien wel de meest 
duurzame maatregel voor veel Nederlandse woningen. In de gebruiksfase 
biedt het talloze voordelen waaronder energiebesparing. 
De TONZON Bodemfolie is volledig recyclebaar.

Subsidie verhoogd

De subsidie voor vloerisolatie 
is fors verhoogd, van € 5,- naar 
€ 7,- per m2. Hiermee geeft de 
regering aan dat  vloerisolatie  
belangrijker is dan in het verleden 
werd aangenomen. Permanen-
te  afkoeling via de vloer is niet 
comfortabel, een oorzaak van 
vocht- en schimmelproblemen 
en verantwoordelijk voor een te 
hoog gasverbruik. Al bijna  40 jaar 
biedt TONZON hiervoor de bes-
te oplossing voor een faire prijs. 
Vraag nu een kosteloze inspectie 
aan zodat u precies weet waar u 
aan toe bent. 

Thermoskussens

Bodemfolie

TONZON VLOERISOLATIE, ANDERE TECHNIEK, BETER ISOLEREND EFFECT 
Vloeren verliezen vrijwel alle warmte door uitstraling aan de onderkant. 
Andere soorten isolatie (zoals het in de nieuwbouw gebruikte EPS) beperken 
wel het warmteverlies door geleiding maar stralen de doorgelaten warmte 
aan de onderkant gewoon uit. Zo lekt 24 uur per dag warmte aan de 
onderkant weg, waardoor zelfs nieuwbouwwoningen met vloerverwarming 
nog niet echt energiezuinig zijn. Het unieke TONZON Thermoskussen 
reduceert deze warmtestraling trapsgewijs tot vrijwel nul. 
De vloer wordt sneller warm en de vloertemperatuur is hoger bij een lagere 
luchttemperatuur. Zo heeft u meer comfort met minder energieverbruik.

Warmere vloer, meer comfort 
en gezondere woning

TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij nieuwere 
woningen nog voor een stijging van het wooncomfort, 

een lagere gasrekening en minder vocht in huis.

Bezoek ons op de 
VT Wonen beurs van 1 t/m 6 Ok-
tober in de RAI te Amsterdam. 

Ontdek hoe wij voor u het wonen 
comfortabeler, gezonder en 
energiezuiniger kunnen maken.

Meer informatie over onze 
producten:
www.tonzon.nl 
of bel 053 - 433 23 91

Met TONZON doe je het handig, slim 
en zonder vrachtwagens.

tonzon.nl/iedereendoetwat


