
,,Ik heb het ook vaak niet meer
over patiënten, maar over perso-
nen’’, aldus woordvoerster Suzanne
Nieuwenhuis van Noordwest. ,,De
persoon staat centraal, niet de
kanker. Er komt geen ziektebeeld
het ziekenhuis binnenwandelen,
maar een persoon. En die kan op
één vertrouwde plek terecht voor
alle zorg rond borstkanker, die
hoeft niet meer het hele ziekenhuis
door.’’
Mammaradioloog Shirley Go,
nauw betrokken bij de totstandko-
ming van de kliniek, is blij dat er
geen ’kanker’ in de naam staat.
,,Omdat de meeste vrouwen die
hier komen godzijdank geen borst-
kanker hebben. Aan de andere kant
is dit wel precies wat iemand wil
weten: heb ik kanker of niet.’’
Anderhalf jaar is achter de scher-
men gewerkt aan de realisatie van
het centrum. Eén van de grootste
winsten, is snelheid. Zo kan dank-

zij een betere route langs de ver-
schillende onderzoeken al aan het
eind van de dag dat de eerste foto
wordt gemaakt, bekend zijn of een
tumor goed- of kwaadaardig is.
Elke patiënt wordt vervolgens door
alle experts -van mammaverpleeg-
kundige tot plastisch chirurg-
besproken in een multidisciplinair
overleg. Op dag drie krijgt de pa-
tiënt al een compleet behandelplan
voorgeschoteld. 
Die snelheid is overigens geen
medische noodzaak, aldus Go. ,,De
overlevingskans verandert er niet
mee. Maar het neemt wel veel
onrust weg. Zo is uit onderzoek
gebleken dat iemand die voor niks
wordt doorverwezen, hier langer
psychisch last van heeft, dan ie-
mand die daadwerkelijk kanker
blijkt te hebben.’’

Oktober is borstkankermaand. Noordwest

Ziekenhuisgroep besteedt hier aandacht aan met

een open college door specialisten. Bovendien zijn

de voorbereidingen voor de opening van een

speciale borstkliniek in volle gang. 

Laborant Margo Duijneveld begeleidt een patiënt tijdens een mammografie met het tomosynthese-apparaat. Dit apparaat maakt met lichte röntgenstraling vijftien beelden vlak na elkaar, steeds
elf graden verschoven ten opzichte van het vorige beeld. FOTO JJFOTO.NL/JOSÉ DE JONG

’Persoon centraal,
niet de kanker’

Alkmaar ✱ Eind november gaat in
Alkmaar de nieuwe borstkliniek
van Noordwest Ziekenhuisgroep
’live’. In de Noordwest Oncologisch
centrum borstkliniek draait het om
de patiënt en niet om de ziekte. 

College
Specialisten geven op
woensdag 26 oktober van
19 tot 21 uur in de Pieter
van Foreestzaal van het
ziekenhuis in Alkmaar een
college over borstkanker.
Aanmelden via nwz.nl/
opencollege of 072-
548 35 00. Toegang gratis. 

Marjolein Eijkman
m.eijkman@hollandmediacombinatie.nl
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,,Radiologie is hier de eerste
post die je tegenkomt als er
iets is met de borst. Elders
zie je vaak nog dat patiënten
eerst op een mammapoli bij
een chirurg komen en daar-
na pas naar radiologie wor-
den doorgestuurd. Dat is
onlogisch; pas op een rönt-
genfoto of echo kun je zien
waar het om gaat. Hoe goed een chirurg
ook is met zijn handen, hij kan niet zien
wat een knobbel precies is en hoe groot
deze is. Als je dat weet, houd je daarna
meer tijd over voor vrouwen die daadwer-
kelijk kanker hebben. Iemand met bij-
voorbeeld een cyste in de borst, hoeft
helemaal niet naar een chirurg. Door dit
eerst vast te stellen kun je ook veel sneller
onrust wegnemen. Van de 6700 mammo-
grafie-onderzoeken die we hier per jaar
doen, blijkt het maar 450 keer om kanker
te gaan.’’
,,Sinds 2008 hebben we hier een tomosyn-
theseapparaat. Het was destijds de eerste
ter wereld die commercieel in een zieken-
huis werd geïnstalleerd, inmiddels heb-
ben we er twee in Alkmaar en een in Den

Helder. Hiermee kun je
driedimensionale röntgen-
foto’s maken van een borst.
In totaal maakt hij vijftien
foto’s, steeds elf graden
verschoven ten opzichte van
de vorige. We kijken door
de structuur van de borst
heen, het is net een boek,
we kunnen bladeren door
een borst. Nieuwe software
zorgt ervoor dat het appa-
raat niet alleen ’het boek’

maakt, maar ook een 2D-opname, zodat
we beter kunnen vergelijken. 
,,Ook met dit apparaat moet de borst nog
steeds worden geplet. Dat doen we niet
om vrouwen te teisteren, maar omdat er
minder straling nodig is, de borst niet kan
bewegen en de beeldkwaliteit en daardoor
de detectie beter is.’’ 
,,Deze week is een nieuwe versie geplaatst
van een tafel om biopten te doen als we
een afwijking niet met echografie kunnen
vinden. Deze tafel is comfortabeler voor
de patiënt en hij is uitgerust met de tomo-
synthese-techniek. Zo kunnen we sommi-
ge afwijkingen nog beter zien en nauw-
keuriger weefsel wegnemen voor nader
onderzoek. Want uiteindelijk geeft weef-
selonderzoek pas echt een diagnose.’’

’Bladeren door een borst’
Naam: Shirley Go
Functie: Mammaradioloog
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,,Mijn taak is de kans dat
borstkanker in de toekomst
terugkomt, zo klein moge-
lijk te maken. Soms is be-
straling na een operatie
afdoende, soms is een langer
traject met chemokuren en
aanvullende behandelingen
nodig.’’
,,Dat is de uitdaging van dit vak, dat je
steeds op zoek moet naar wat het beste is
voor deze specifieke patiënt. Je moet
nieuwsgierig blijven, overleg voeren met
collega’s. Onderzoek als bron van kennis is
daarbij heel belangrijk.’’
,,Wat veel mensen niet weten, is dat het
ziekenhuis in Alkmaar een rol speelt in
internationaal kankeronderzoek. Zo heb-
ben we in de eerste testfase al meegewerkt
aan het onderzoek naar een sterkere anti-
stof tegen het eiwit dat ervoor zorgt dat
een tumorcel zich agressief ontwikkelt.
Inmiddels wordt deze immunotherapie
niet alleen toegepast bij patiënten met
uitgezaaide borstkanker, maar ook pre-
ventief om uitzaaiing te voorkomen.’’ 
,,Heel actueel is de mammaprint. Hiermee
kunnen we een tumorcel op dna-niveau

bekijken en zo het risico op
uitzaaiingen beoordelen.
Als dat risico laag is, kun je
chemokuren achterwege
laten. Bij 14 procent van de
vrouwen die voorheen che-
mo zouden krijgen, is dat
nu niet nodig. Ander be-
langrijk onderzoek is dat
naar liquid biopsie, een
vloeibaar biopt waarmee je
in het bloed kankercellen

kunt ontdekken. Dat is nu nog niet moge-
lijk, omdat je met één monster vaak cellen
mist. Tumorcellen zijn goed in verstop-
pen. Als er in een vijver 300 stekelbaarsjes
zitten en je haalt er met één hengel geen
visje uit, kun je niet zeggen dat ze er niet
zitten. Als we dat straks met zo’n liquid
biopsie wel kunnen, zou dat een enorme
stap zijn.’’
,,Voor de toekomst verwacht ik dat we nog
beter kunnen voorspellen wie welke be-
handeling nodig heeft. En ik hoop dat we
patiënten meer gaan coachen. Er is een
app in de maak waarmee we patiënten
realtime kunnen volgen. Dan kunnen we
bijvoorbeeld ingrijpen als een vervelende
bijwerking opduikt en zo voorkomen dat
de patiënt moet worden opgenomen of
een volgende behandeling uitgesteld.’’

’Tumorcel is goed in verstoppen’
Naam: Mathijs Hendriks
Functie: oncoloog

,,We kunnen steeds meer als
het gaat om borstprotheses.
Dat is geweldig voor vrou-
wen van wie wegens borst-
kanker bijvoorbeeld een
borst is geamputeerd. Maar
je moet wel per patiënt
risico’s beoordelen en afwe-
gen of een prothese wel zo
verstandig is. Soms kun je het zelfs beter
niet doen.’’
,,Bij protheses werken we nog steeds met
siliconen. Dat heeft nadelen. Het blijft iets
wat niet in je lijf thuis hoort. Er kan kap-
selvorming ontstaan, waardoor de prothe-
se hard wordt. En het immuunsysteem
kan de prothese afstoten.’’ 
,,Nu wegen de voordelen van siliconen
nog op tegen de nadelen, maar er is steeds
meer onderzoek naar lichaamseigen mate-
riaal. Zo kun je gebruik maken van een
rugspier, of van buikweefsel. Bij dat laat-
ste moet je wel een beetje buik hebben. En
de chirurg moet een hele vaste hand heb-
ben, het wordt steeds meer microchirur-
gie. Bij het weghalen van buikweefsel
koppelen we bloedvaatjes van 2,5 millime-
ter los. Die sluiten bij de borst weer aan.’’

,,Een grote ontwikkeling is
lipofilling. Dat wordt nu al
toegepast bij deuken in de
borst die kunnen ontstaan
na bestraling. Nadeel is dat
het vetweefsel vaak niet
overleeft.’’
,,Je ziet steeds meer een
tendens naar directe recon-
structies. Dat houdt in dat
wij samen met de chirurg
die de amputatie verricht

opereren en dus direct een prothese plaat-
sen. Voordeel is dat je maar één litteken
hebt en de psychische winst is enorm: de
patiënt is snel weer ’normaal’.’’
,,Maar er kleven ook risico’s aan. Bestra-
ling na een operatie kan de prothese be-
schadigen, waardoor het verstandiger is
de reconstructie later te doen. Bij risico-
groepen als zware rooksters, mensen met
diabetes of ernstig overgewicht doen we
het helemaal niet. De kans dat het misgaat
is te groot. De diagnose borstkanker is al
ingrijpend. Als het dan ook nog misgaat
met de prothese, is dat dramatisch.’’ 
,,Wat je niet moet vergeten, is dat we het
verlies van een borst slechts ten dele goed-
maken. Een reconstructie is altijd tijde-
lijk, de borsten blijven nooit hetzelfde.
Een borst gaat hangen, een prothese niet.’'

’We maken verlies ten dele goed’
Naam: Rens Huisinga
Functie: plastisch chirurg

,,Vroeger stond bij borstkan-
ker het verloop vast: borst
eraf, hormoontherapie en
klaar. Dat is nu gelukkig wel
anders. Patiënten steeds
meer een behandeling op
maat. En dan ook nog niet
alleen op mijn advies, maar
dat van alle specialisten.’’
,,Patiënten komen bij ons binnen om de
uitslag van het weefselonderzoek te be-
spreken, voor nader lichamelijk onder-
zoek en het uitstippelen van verdere be-
handeling. Niet elke behandeling is voor
iedereen geschikt. Bij iemand met een
klein gezwel, normale borsten en een
goede gezondheid, kunnen we volstaan
met een borstbesparende operatie en het
verwijderen van de poortwachterklier in
de oksel. Bij een grotere tumor kunnen we
eerst proberen die met chemotherapie te
verkleinen en daarna borstbesparend te
opereren. Soms moet je wel amputeren.’’ 
,,Het komt ook voor dat een patiënt geen
borstbesparende operatie wil. Dan gaan
we dat niet toch doen. Iemand blijft zich
dan zorgen maken, of heeft achteraf spijt.

Daar zit zowel de patiënt
als de chirurg niet op te
wachten. Je wilt dat een
patiënt lichamelijk en gees-
telijk sterk uit zo’n traject
komt. Daarom zijn onze
mammacare verpleegkundi-
gen zo belangrijk. Zij van-
gen de patiënten op en
begeleiden ze tijdens het
traject. Als zij er niet waren,
zou ik de helft van mijn

patiënten kunnen zien, ze nemen heel
veel zorg uit handen.’’ 
,,Belangrijke nieuwe ontwikkeling, waar
wij binnenkort mee gaan werken, is het
jodiumzaadje. Bij niet voelbare borstkan-
ker -een tumor die je wel op een mammo-
gram ziet, maar niet voelt- brengt de
radioloog nu een draadje aan in de borst,
zodat wij zien waar we moeten opereren.
Straks brengt de radioloog een radioactief
zaadje in en kunnen wij in de operatieka-
mer met een geigerteller zien waar de
tumor zit. Dat werkt veel nauwkeuriger.’’
,,In de toekomst verwacht ik dat steeds
meer bekend wordt over het dna van
borstkanker, waardoor we veel gerichter
per patiënt kunnen behandelen. En het
zal niet binnen tien jaar zijn, maar ooit is
operatie bij borstkanker niet meer nodig.’'

’Ooit is operatie niet meer nodig’
Naam: Kirsten Blaauwen-
draat
Functie: chirurg

✱ Eén op de zeven vrouwen
krijgt borstkanker. 
✱ Jaarlijks krijgen 14.000 vrou-
wen, maar ook 100 mannen
borstkanker.
✱ Koeling van de hoofdhuid
kan haarverlies voorkomen.
Het helpt echter niet bij elke
vorm van chemo. 
✱ Noordwest Ziekenhuisgroep
doet jaarlijks 6700 keer mam-
mografisch onderzoek, bij 450
vrouwen is behandeling no-
dig. Ter vergelijking: het onco-
logisch gespecialiseerde Anto-
ni van Leeuwenhoekzieken-
huis behandelt jaarlijks 550
borstkankerpatiënten.

Feiten 

✱ Beugelbeha’s veroorzaken
borstkanker. Dit is onzin. 
✱ De prothese van bijvoor-
beeld een borstvergroting kan
stuk gaan bij mammografie.
Dit is onzin en je kunt ook ge-
woon op je buik liggen met een
prothese.
✱ Van elke behandeling met
chemo wordt je kotsmisselijk.
Dit is niet waar, er zijn kuren
waar je helemaal geen last van
hebt en medicatie is dusdanig
verbeterd dat het gros van de
patiënten weinig last heeft. 
✱ Als tijdens een operatie lucht
bij de tumor komt, is het foute
boel. Dit is onzin. 

Fabels

Een mammogram zoals je dat liever niet ziet: de witte
vlek midden bovenin is een tumor. 


