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Waarover hebben we het? 

• Risico 

 

– Op terugkeer in/rond het litteken 

• Lokaal recidief 

 

– Op terugkeer in lymfeklieren 

• Regionaal recidief 

 

– Op terugkeer elders in het lichaam: uitzaaiingen 

• Metastasen  



Waarover hebben we het? 

• Hoe behandelen we borstkanker? 

 

– Operatie 

 

– Bestraling 

 

– Anti-hormoontherapie 

 

– Chemotherapie 

 

– Herceptin  



Waarover hebben we het? 

• Elke behandeling heeft een bijsluiter 

 

– Op papier bij de apotheker bij een tabletje 

 

– Op de poli te bespreken door 

• Chirurg 

• Bestralingsarts 

• Internist 

 

– Welke zijn de nevenwerkingen 

• Van de operatie 

• Van de bestraling 

• Van de chemotherapie/andere medicijnen 

 

 



Waarover hebben we het? 

• Waarom behandelen we kanker? 

 

• Genezing! 

 

• Tot elke prijs? 

– Hangt af  

• van ernst van de ziekte 

• Van persoon tot persoon 

 

• Levenskwaliteit ! 

 



Waarover hebben we het? 

Levens-
kwaliteit Overleving 



Waarover hebben we het? 

• Meer risico    zwaardere behandeling 

 

• Liefst in “gedeelde besluitvorming” 

 

• Dat maakt dat ieder goed geïnformeerd moet zijn 

 

• Echter 

– Nevenwerkingen gaan over “kans op” 

– Overleving/terugkeer ziekte “kans op” 

 



Waarover hebben we het? 

• Elke actie heeft “kans op” nevenwerkingen 

 

• Dus  

– Zo min mogelijk acties (onderzoek & behandeling) 

 

– Actie niet te zwaar maken  

• in verhouding tot risico 

• Niet meer/vaker dan nodig 

 

• Heel wat gebeurd in de afgelopen jaren 



Waarover hebben we het? 

• Onderzoek 

• Operatie 

• Bestraling 

• Chemotherapie 

• Anti-hormoontherapie 

• Herceptin 

• De Diagnose als geheel 

 

Het gaat over jullie (zelf, kennissen, familie…) stel vragen! 



Late Nevenwerkingen van Onderzoek 

• Kan onderzoek schade berokkenen? 

 

• Mammografie 

– Is radioactieve straling 

– Straling kan (borst)kanker veroorzaken 

– Niet te vaak uitvoeren 

 



Late Nevenwerkingen van Onderzoek 

• MRI scan 

– Laat heel veel zien 

– Té veel 

– Brengt mensen in verwarring, wat leidt tot meer amputaties dan 

nodig  

 



Late Nevenwerkingen van Onderzoek 

• MRI scan 

– Kijkt ook naar de andere borst 

– Ook mevrouw kijkt naar de andere borst 

– Ziet daar plekjes 

– Vraagt een amputatie van de andere borst! 

– Wat schadelijk is 

 



Late Nevenwerkingen van Onderzoek 

• PET scan 

– Toont het hele lichaam 

– Met plekjes die er niet toe 

doen 

– Maar wel verder onderzoek 

“vereisen” 

– Wat weer schadelijk kan 

zijn 

 



Late Nevenwerkingen van Operatie 

• Nog nauwelijks okselklierdissectie 

 

– Schildwachtklier biopsie 

– Bestraling bij klieraantasting 

 

• Resultaat: 

 

– Minder  

• Lymfoedeem  

• Schouderstijfheid 

• Zenuwpijn 

  

 

 

 



Late Nevenwerkingen van Operatie 

• Liefst zo weinig mogelijk borstamputatie 

 

– Bevolkingsonderzoek 

– Eerst chemotherapie 

– Oncoplastische operaties 

 

• Resultaat: 

 

– Sparende operatie geeft minder 

• Litteken problemen (strak, pijn) 

• Psychologische problemen 

• Terugkeer van de ziekte 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Minder vaak bestraling is vaak net zo goed 

 

• 10 j geleden:  

– 30 sessies 

– “standaard” intensiteit & ligging 

 

• nu 

– Sterk geïndividualiseerd, 3D bestraling 

– 10-25 sessies 

– Precies per patiënt berekend 

 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Bestraling soms in buikligging (individueel te bepalen) 

 

 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Bestraling soms met ingehouden adem (individueel te bepalen) 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Rechts met ingehouden adem: het hart wordt niet meebestraald 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Pre-operatieve bestraling (onderzoek) 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Intraoperatieve bestraling (IORT) (individueel te bepalen) 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en individualisering: 

 

– Verlittekening 

– Stijfheid 

– Pijn 

– Huidveranderingen 

– Long aantasting 

– Aantasting kransslagaders hart 

 

 

 

 



Late Nevenwerkingen van Bestraling 

• Mogelijke behandeling 

 

– Medicijnen bij ontstekingen 

– Hyperbare zuurstof bij extreme verlittekening 



Late Nevenwerkingen van Chemotherapie 

• Minder vaak chemotherapie 

• Minder giftige combinaties 

 

• Door  

– betere selectie  

– Gedeelde besluitvorming 

– Hoogtechnologische (extreem dure) tests 

 

• Heel veel nevenwerkingen …. 

 



Late Nevenwerkingen van Chemotherapie 

• Een goede selectie van wie in aanmerking komt is essentieel 

 

• Nevenwerkingen 

– Vermoeidheid 

– Gewichtstoename 

– Hart problemen 

– Zenuwproblemen 

• Smaakverlies  

• Hand-voet syndroom (kloven, gevoelsstoornissen, nagels) 

– Leukemie 

– En nog veel meer 



Lymfoedeem  

 

http://bcconnections.org/side-effects/lymphedema-an-unwelcome-consequence-of-cancer-treatment/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33vTli77PAhUFWhQKHdoKCcwQjRwIBw&url=http://www.lymfecentrum.be/en/resultaten.php&psig=AFQjCNERsen3RZmoYTnksw-h4Yg6oZ2O0g&ust=1475565373711252
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi908yPjL7PAhXFQBQKHWX2C4AQjRwIBw&url=http://www.theplasticsurgerychannel.com/2015/08/07/lymphedema-treatment-after-breast-cancer/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNHCEqAAp5GwtmJiIzz4R8o-3sQnsw&ust=1475565531001419


Lymfoedeem 

• Bewegen is hoofdzaak 

• Massage: 

– Als het erger wordt, zelf aanleren 

– Pomp 

– Kous als onderhoud 

– Taping kan, hoeft niet 

• Operatie 

– In onderzoek bij pitting 



Hartschade  

Hartfalen (kan na chemo) 

Kortademig 

Zwakker 

Gezwollen benen 

 

Kransslagaderlijden (kan na bestraling) 

Pijn op de borst 

kortademigheid 
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Late Nevenwerkingen van Anti-Hormoontherapie 

• Wordt vaker gegeven, zéér efficiënte behandeling 

 

• Wel betere selectie, ook mits gedeelde besluitvorming 

• Vaker in plaats van chemotherapie 

 

• Probleem: 

– Zeer langdurige behandeling 

– Het effect is niet zichtbaar voor gebruiker 

– Forse psychologische impact 

– Placebo neveneffect is groot… 

 

• Grote variëteit aan nevenwerkingen 



Late Nevenwerkingen van Anti-Hormoontherapie 

 



Late Nevenwerkingen van de Anti-Hormoontherapie 

• Algemeen: overgangsklachten 

 

– Een hele waslijst 

– 80% heeft weinig tot geen klachten, 1 op 5 wel. 

– Vaker en heftiger bij jongere mensen 

 

• Behandeling 

– Herkennen, benoemen 

– Wisselen van anti-hormoon behandeling 

– Allerlei opties tegen specifieke klachten 



Late Nevenwerkingen van Herceptin 

• Wordt vaker gegeven, op individuele basis 

 

• Heel werkzame behandeling 

• Duidelijk betere overleving 

 

• Lange termijn effecten nog onduidelijk 

• Mogelijk soms hartschade 



Late Nevenwerkingen van de Diagnose 

• Diagnose als een donderslag 

 

• Late effecten: 

 

– Vermoeidheid 

– Effecten op geheugen, denken, slapen, emoties, sexualiteit, 

conditie, sociale interactie… 

 

• Hoe komt dat? 

 

– Elk onderzoek, polibezoek, operatie, kuur, controle… laat een 

spoor achter in ons 

– Dat sloopt 



Late Nevenwerkingen van de Diagnose 

• Emotionele ontreddering 

 

– Opluchting 

– Dankbaarheid nog in leven te zijn / Schuldgevoel 

– Angst voor recidief 

– Boosheid   

– Depressieve gedachen 

– Algemene angst 

– Eenzaamheid  

– Posttraumatische stress  

 

• Geen Zekerheid, geen vertrouwen of houvast 



Late Nevenwerkingen van de Diagnose 

 



Late Nevenwerkingen van de Diagnose 

• Wat kan je eraan doen? 

 

– Blijf actief! 

• Met verstand en beleid 

 

– “Cognitieve gedragstherapie” 

• Ingesleten gedrag veranderen 

– Aangepaste beweging, eventueel bij een fysiotherapeut 

– Acceptatie van beperkingen aanleren  



Late Nevenwerkingen van de Diagnose 

• Wat kan ik er zelf aan doen? 

 

– Mineralen, vitaminen, kruiden? 

 

• Sorry, niets nieuws: 

 

– Minder alcohol 

– Niet roken 

– Gewicht in de gaten houden 

– Bewegen  



Hoe verder? 

• Heel veel (inter)nationaal onderzoek naar 

 

• Meer selectieve inzet van behandeling 

• Voorspellen van nevenwerkingen 

• Voorkomen van nevenwerkingen 

• Behandelen van nevenwerkingen 

 

• De levensverwachting (jaren) is prima 

 

• De levenskwaliteit kan nog veel beter 


