
En dan overkomt haar waar elke
vrouw die voor borstonderzoek is
geweest, bang voor is. Deze keer
krijg Erna geen brief thuis, maar
staat de huisarts een week later op
de stoep. „Op de foto bleek dat er
een plekje in mijn linkerborst zat,
dat nader onderzocht moest wor-
den. De grond werd onder mijn
voeten weggeslagen.”
Erna kan de volgende dag voor een
echo naar het ziekenhuis in Den
Helder. „Op de echo was niets te
zien. Een foutje, hoop je dan nog
tegen beter weten in. Dat hoor je
wel eens. Maar ik was niet opge-
lucht. Die zenuwen dat ik toch echt
borstkanker had, zaten er toch al.”
Uit de MRI die ze in het zieken-
huis in Alkmaar laat maken, blijkt
dat het fout zit. „Er zaten twee
plekjes in mijn linkerborst, die te
ver uit elkaar lagen voor een borst-
besparende operatie. Die borst
moest er dus af.”

Vertrouwen
Erna is van slag, maar niet voor
lang. „Vooral dankzij mijn man.
Hij zei meteen dat het hem niet
uitmaakte dat die borst eraf ging.
Het gaat hem om mijn gezond-
heid. De knop ging ook bij mij al
snel om. Het is zoals het is. Als ze
in het ziekenhuis zeggen dat am-
putatie mijn beste optie is, dan
geloof ik dat ook. Ik had en heb
alle vertrouwen in de Borstkliniek.
Ik ben daar zo goed geholpen.”
Vanaf het begin is Erna open over

wat er aan de hand is. „Mensen
vragen vaak: ’Hé, hoe is het?’. Ik
draaide er niet omheen en zei dan
dat ik in de Borstenbus was ge-
weest en dat de uitslag niet goed
was. Familie en vrienden stelde ik
meteen op de hoogte. Ik merkte
dat het mij opluchtte om erover te
praten.”
Wanneer ze vóór de amputatie
plaatsvindt naar het ziekenhuis
moet om te laten onderzoeken of
de kanker is uitgezaaid, spelen de
zenuwen weer op. „Ze halen dan je
poortwachtersklier in je oksel eruit
om te controleren op uitzaaiingen.
Toen ik hoorde dat die klier schoon
was, heb ik wel gehuild ja. Van
opluchting. Daarna was het voor
mij helemaal duidelijk: als die
borst eraf gaat, dan is de kanker
ook weg, dus laat het nu maar
gebeuren.”

Reconstructie
En het gebeurt. De eerste dagen na
de operatie durft Erna niet naar de
plek te kijken waar eens haar lin-
kerborst zat. „Ik had wel foto’s
gezien op internet, maar vond het
toch eng om het bij mezelf te zien.
Samen met mijn man keek ik er de
eerste keer naar. Het viel mee. Na
de amputatie heeft de chirurg
gelijk een reconstructie gedaan. Er
wordt een soort ballon geplaatst,
die daarna om de twee, drie weken
met zout water wordt gevuld om
de borstspier op te rekken, zodat
daarna de hersteloperatie kan
plaatsvinden. Zodra het kon, ben
ik wel weer een BH gaan dragen.
Met een vulling in de linkercup.”
Erna is heel blij met verpleegkun-
dig specialist Marije Blom, die haar
gedurende het hele proces heeft
begeleid. „Zij woont op Texel. Dat
bijvullen gebeurde de eerste keer
door een plastisch chirurg in het
ziekenhuis. De drie keren daarna
kon het gewoon hier op Texel door
Marije gedaan worden. Dat ik het

eiland niet af hoefde, heb ik als
enorm positief ervaren.” Afgelopen
donderdag is er bij Erna een implan-
taat aangebracht. Ze heeft weer twee
borsten. „En nu ga ik samen met
mijn man allemaal leuke dingen
doen. Dat hebben we trouwens
vanaf dag 1 na het onheilsbericht
gedaan, hoor. Twee weken daarna
was Henk jarig, dat hebben we
groots gevierd. We zouden een pup
in huis krijgen, een Duitse staande
draadhaar, en die is er ook gewoon
gekomen. Vanaf het begin ben ik
positief met borstkanker omgegaan.
Als zoiets je overkomt, kun je er
niks aan veranderen. Het leven is
trouwens veel te leuk om lang bij de
pakken neer te gaan zitten. Ik ben
eerder een broer en twee zussen
kwijtgeraakt, dus ik weet dat het
allemaal veel erger kan. Ik ben er
goed van afgekomen, dus ik tel echt
wel mijn zegeningen.’’

Wanneer de diagnose borstkanker wordt gesteld,
stort je wereld in. Zo ook bij Erna Dam uit Den Burg.
Een borstbesparende operatie zit er niet in. Ze krijgt
een borstamputatie met directe reconstructie.
Afgelopen donderdag is er een prothese geplaatst.

Kirsten Blaauwendraat, mammachi-
rurg in de Borstkliniek. FOTO NOORDWEST

Erna Dam en Ethel, de Duitse staande draadhaar, die in woelige tijden voor veel afleiding zorgde. FOTO RENÉ POP

Erna Dam durft
eerst niet te kijken

’Die borst
moest er 

dus af ’

Den Burg Ze was al een paar keer
eerder naar de Borstenbus geweest.
„Kreeg ik later een brief thuis dat
alles goed was”, vertelt de 58-jarige
Erna Dam uit Den Burg. Dus toen
zij afgelopen 13 maart weer voor
controle moest, ging ze er vol ver-
trouwen heen. 
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„Vroeger deed je als chirurg de
ene dag een heupoperatie, de
volgende dag een borstamputatie
en daarna een liesbreuk. De afge-
lopen jaren is er steeds meer
differentiatie binnen de chirurgie
ontstaan. Wie tegenwoordig
borstkankerchirurgie wil gaan
doen, moet zich daar echt in
specialiseren. Dat vind ik een
enorme verbetering.”

Waarom kan een vrouw haar
borst na de diagnose kanker
niet behouden?
„In principe proberen we dat wel
omdat we rekening houden met
het zelfbeeld, het zelfvertrouwen
en de cosmethiek. Het liefst bie-
den we een borstsparende opera-
tie aan. Medisch gezien is dat
even veilig als een borstamputa-
tie. Als er meerdere plekken in
een borst zitten, dan adviseren
we amputatie. Dat is heel verdrie-
tig, vrouwen willen dat vaak niet.
Wij proberen ook zo snel moge-
lijk een nieuwe borst te maken.”

Wat is een Borstkliniek?
„In de Borstkliniek worden alle
vrouwen en ook mannen, die
kunnen helaas ook borstkanker
krijgen, voor borstproblemen
onderzocht en behandeld. Patiën-
ten worden besproken door een
team waarin een mammachirurg,
een plastisch chirurg, een onco-
loog, een radiotherapeut, een
radioloog, een patholoog, een
klinisch geneticus en een mam-
macare verpleegkundige zitten.
Samen maken we een behandel-
plan dat we bespreken met de
patiënt.”

Moet je je specialiseren om
mammachirurg te worden?

Hoe gaat dat met een nieuwe
borst?
„Dan plannen we een gemeen-
schappelijke operatie, waarbij ik
dan de borst weghaal en de plas-
tisch chirurg tegelijkertijd onder
de borstspier een soort ballonne-
tje plaatst. Dat ballonnetje wordt
in de weken daarna steeds verder
opgeblazen tot het de goede
vorm heeft. Daarna wordt er een
een operatie gepland, waarbij dat
ballonnetje wordt weggehaald en
de prothese wordt geplaatst. Vaak
wordt er later een nieuwe tepel
gemaakt.”

Waarom vind je het werken bij
de Borstkliniek zo mooi?

„Na de diagnose borstkanker
stort je leven in. Ik vind het fijn
om mensen door zo’n onzekere
periode heen te loodsen. Dat je
ook echt meeneemt wat de pa-
tiënt zelf wil. Vroeger had je
borstkanker, ging je borst eraf en
dat was het. Nu is er zoveel meer
mogelijk dan vroeger en krijg je
een behandeling op maat, oftewel
een persoonlijk behandelplan.”

Wat is het grootste voordeel
van een Borstkliniek?
,,Dat je alle disciplines bij elkaar
hebt. Alle kennis en ervaring van
betrokken specialisten gebundeld
op één polikliniek. En dat er een
snelle diagnose gesteld kan wor-
den, is natuurlijk fijn voor de
patiënt.’’

Wat kan er nog beter in de
Borstkliniek?
„Het gaat al heel goed. Als ik nog
iets zou mogen wensen, zou ik
willen dat er bij alle soorten kan-
ker zo’n goed zorgtraject is.’’

’Liefst doen we borstsparende operatie’
Alkmaar Kirsten Blaauwen-
draat is mammachirurg in de
Borstkliniek en werkzaam op
drie locaties: Noordwest Zieken-
huisgroep Alkmaar, Den Helder
en Rode Kruisziekenhuis in Be-
verwijk. ,,Eén kliniek, drie loca-
ties, hoe mooi is dat?’’

Eén kliniek, 
drie locaties
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Naast een informatiemarkt
zijn er workshops en gast-
sprekers. Mieke van Twillert
gaat in op traumabegeleiding,
Alexa Vermeer op genetisch
onderzoek bij familiaire be-
lasting en Ingrid Koekenbier
op kanker, re-integratie en
werk. Om 14 uur is er een
modeshow Bodycare Esther
Teensma en Mammacare
Lingerie Angelina Klaver. De
beurs is van 10 tot 16 uur in
het ziekenhuis in Den Helder
aan de Huisduinerweg 3. De
toegang is gratis.
Voor het volledige programma
zie de agenda op www.nwz.nl.

Helder(s)e kijk
op borsten
Oktober is Borstkanker-
maand. Noordwest Zieken-
huisgroep organiseert daarom
op donderdag 4 oktober in
Den Helder de informatie-
beurs ’Helder(s)e kijk op
borsten’.

Marja van Spaandonk
m.van.spaandonk@hollandmediacombinatie.nl


