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Gids tijdens en na je behandeling
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 Cardinaels

Tegenwoordig loopt ongeveer één vrouwen op acht het risico ooit in hun leven borstkanker 

te ontwik kelen, en wanneer je ermee geconfronteerd wordt, komt er veel op je af. Zelfs na 

de behandeling is het zoeken hoe je leven opnieuw op te nemen. Het eerste deel van dit 

boek is een praktische en emotionele handleiding die nuttig is tijdens en na je behande-

ling. In het tweede deel leer je hoe je een andere relatie met je lichaam, gedachten en 

emoties kan aangaan dankzij Mindfulness-Based Stress Reduction. Hierbij wordt speci-

fi eke aandacht gegeven aan hoe je mindfulness kan integreren in je dagelijkse leven.

 

Dit boek is bedoeld voor mensen die getroffen zijn door borstkanker en meer bewust 

in het leven willen staan. Door middel van de oefeningen en tips in het boek leer 

je anders om te gaan met de gevolgen van je borstkanker door rust te vinden in de 

onrust. Verder wordt onder andere ook aandacht besteed aan intimiteit en seksua-

liteit, borstkanker bij mannen en hoe de omgeving best met jouw situatie omgaat. 

Hulpverleners kunnen dit boek gebruiken om samen met de persoon met borstkanker 

mindfulnessvaardigheden te trainen.

 

Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeute. 

Ze werkt in een algemeen ziekenhuis met mensen met borstkanker en chronische 

pijnpatiënten en geeft Mindfulness-Based Stress Reduction trainingen aan mensen 

met kanker na afl oop van hun behandelingen. Daarnaast heeft Nathalie psychologen-

praktijk De Meiboom in Hasselt opgericht.

Alles wat je wilde weten over het omgaan met borstkanker maar niet durfde 

vragen, of gewoon vergat te vragen door je ‘chemokop’: je vindt het in dit 

naslagwerk. Volledig, correct en aan de hand van een aangenaam empathisch 

taalgebruik, inclusief handige tips voor doorverwijzing. Een onmisbare gids voor 

alle lotgenoten. Kristien Van den Bon, auteur Borstkanker en boezemblues
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Erfelijkheid

Bij 5-10% van alle borstkankers is er sprake van een erfelijke aanleg (www.

borstkanker.net; www.kanker.be; Oldenburg et al., 2007). Hierbij is het BRCA1- 

of 2- of Chek2-gen aanwezig. Ook kan het gebeuren dat borstkanker vaak 

voorkomt in je familie, maar men geen erfelijk gen vindt. Mogelijk is er dan 

sprake van familiaire borstkanker. Dat wil zeggen dat er geen gemuteerd gen, 

typisch voor erfelijke borstkanker, gevonden is, maar borstkanker wel opval-

lend hoger dan gemiddeld in je familie voorkomt (Oldenburg et al., 2007). 

Voor een overzicht van factoren die kunnen wijzen op erfelijke borstkanker 

kun je het kader verder in de tekst raadplegen.

De BRCA1- en 2-genen zijn tumorsuppressorgenen. Dat wil zeggen dat dit genen 

zijn die in eerste instantie de verdere groei van een tumor onderdrukken. Bij mu-

tatie van deze genen, dus een fout in de celdeling waarbij het gen defect raakt, 

gaat de onderdrukkende functie ervan verloren. Resultaat is dat de kankercel 

zich ongelimiteerd verder kan blijven ontwikkelen en dus blijft groeien (www.

europadonna.be; Oldenburg et al., 2007). Een mutatie van het BRCA1- of 2-gen 

zorgt voor een risico van 60-80% op de ontwikkeling van borstkanker en van 30-

40% op de ontwikkeling van eierstok-/eileiderkanker (www.uzleuven.be).

Het Chek2-gen is een mildere vorm van erfelijke borstkanker dan bovenge-

noemde tumorsuppressorgenen (BRCA 1 en 2). Hieraan zijn geen risico’s op 

eierstokkanker verbonden. Wel loop je 30-40% kans op de ontwikkeling van 

borstkanker, dus in feite twee keer zo veel kans als iemand zonder het Chek2-

gen (www.borstkanker.net; www.uzleuven.be).

Indien je vermoedt dat de aandoening bij jou in de familie zit, kun je een erfe-

lijkheidsonderzoek aanvragen bij een genetisch centrum in de buurt (zie ach-

teraan in dit boek voor doorverwijsadressen). Hierbij doorloop je een aantal 

procedures. Zo wordt nagegaan of er een indicatie is voor een DNA-onderzoek 

en of meer frequente controles op borst- en eierstokkanker nodig zijn. Zie het 

kader voor de verschillende stappen van het erfelijkheidsonderzoek. Houd er 

rekening mee dat een dergelijk onderzoek veel tijd vergt en tot een half jaar 

kan duren (www.europadonna.be).

Als blijkt dat je inderdaad erfelijk belast bent, heeft dat verschillende implicaties. 

Niet alleen weet je dat de kans op ontwikkeling van borst- en/of eierstokkanker 

aanzienlijk groot is. Daarnaast bestaat de kans dat je kinderen ook erfelijk belast 

zijn. Je kunt het advies krijgen om preventief je borsten, eierstokken en eileiders te 

laten verwijderen. Samen met je behandelende arts overleg je of je in dat geval 

meteen een borstreconstructie laat uitvoeren. Een preventieve bilaterale mas-
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Je werkgever 

 Toen ik de telefoon neerlegde, slaakte ik een zucht van verlichting. Mijn 
baas reageerde erg begripvol en wenste me veel sterkte toe. Ik had niet 
gedacht dat achter dat strenge uiterlijk zo’n empathisch iemand verscho-
len lag.

Carine, 45 jaar

Wanneer je je werkgever contacteert, kun je hem/haar vragen je collega’s in 

te lichten. Hoelang je afwezig bent, is vaak moeilijk in te schatten. Wanneer 

de behandeling is afgerond, dien je nog een aantal maanden of langer thuis 

te blijven om zowel fysiek als emotioneel terug op je positieven te komen. 

Het best zoekt je werkgever een vervanger zodat jouw werk opgevangen 

wordt. Op die manier voel je je minder schuldig en worden je collega’s niet 

met (nog) meer werk opgezadeld. Wanneer de werkgever daar niet voor kiest, 

kan dat een druk zijn op je schouders. Bekijk het dan eens van de andere kant: 

als een van jouw collega’s getroffen zou worden door kanker en lange tijd 

afwezig was, zou je het hem/haar kwalijk nemen dat je tijdelijk een stuk van 

zijn/haar werk moet overnemen? Zelf zou je wellicht begrip hebben voor de 

situatie. Het probleem is dat we vaak zo streng zijn voor onszelf en zelfs in 

deze situatie denken: “Maar dat kan ik toch niet maken?” Concrete tips voor 

je werkgever worden verder in dit boek weergegeven.

Back-up van je partner 

 Hupsakee, en de mail is verzonden. Iedereen is weer up-to-date in ver-
band met mijn gezondheidstoestand en ik hoef niet de honderdste tele-
foon te beantwoorden en opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. En wie 
toch belt als ik met rust gelaten wil worden, krijgt meteen Daniel aan de 
lijn. Mijn vriend, mijn buffer!

Hanne, 28 jaar

Je partner is doorgaans van bij het begin betrokken. Samen wachten op de re-

sultaten, eventueel samen naar de consulten bij de arts gaan. Probeer zo veel 

mogelijk op elkaar af te stemmen, zowel emotioneel als praktisch. Je partner 

Toen ik de telefoon neerlegde, slaakte ik een zucht van verlichting. Mijn 
baas reageerde erg begripvol en wenste me veel sterkte toe. Ik had niet 
gedacht dat achter dat strenge uiterlijk zo’n empathisch iemand verscho-
len lag.

Carine, 45 jaar

Hupsakee, en de mail is verzonden. Iedereen is weer up-to-date in ver-
band met mijn gezondheidstoestand en ik hoef niet de honderdste tele-
foon te beantwoorden en opnieuw hetzelfde verhaal te vertellen. En wie 
toch belt als ik met rust gelaten wil worden, krijgt meteen Daniel aan de 
lijn. Mijn vriend, mijn buffer!

Hanne, 28 jaar



3. Chemotherapie

 Een week na de operatie gingen mijn man en ik op consultatie bij de on-
coloog. Toen hij chemotherapie voorstelde, was het eerste wat ik dacht: 
“Nee, je gaat nu toch ook niet mijn haar afpakken!” Sonja, mijn vriendin 
die vorig jaar borstkanker heeft gehad, vertelde me in januari nog dat ze 
het verlies van haar haren erger vond dan de operatie aan haar borst.

Loes, 63 jaar

De chemotherapie werkt voornamelijk in op de kwaadaardige maar ook op 

de gezonde cellen. Dat wil zeggen dat je lichaam heel wat bijwerkingen kan 

vertonen omdat ook goede cellen aangevallen worden tijdens de behande-

ling. Hierop kun je je voorbereiden met de nodige tips en adviezen.

Een boekentip is Helende yoga van Marja de Rooij (2010). In dit boekje vind 

je zachte yogaoefeningen die bestemd zijn voor tijdens je chemotherapie. Ze 

helpen je om beter met mentale onrust en de veranderingen in je lichaam 

om te gaan.

Voorbereiding

Zodra je van je arts hoort dat je chemotherapie moet ondergaan, krijg je 

een afspraak mee voor de opstart ervan. Mogelijk wordt eerst een poort-

katheter (Port-a-Cath®) geplaatst (zie verder voor meer uitleg hierover). 

Haarverlies komt heel frequent voor ten gevolge van de chemotherapie

(www.borstkanker.net). Daarom regel je het best zo snel mogelijk een pruik 

als je hiervoor kiest en er de financiële middelen voor hebt. Bespreek ook al 

met je kapper wat te doen bij haarverlies.

Een week na de operatie gingen mijn man en ik op consultatie bij de on-
coloog. Toen hij chemotherapie voorstelde, was het eerste wat ik dacht: 
“Nee, je gaat nu toch ook niet mijn haar afpakken!” Sonja, mijn vriendin 
die vorig jaar borstkanker heeft gehad, vertelde me in januari nog dat ze 
het verlies van haar haren erger vond dan de operatie aan haar borst.

Loes, 63 jaar
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Wat is mindfulness?

 Een Mindfulness-Based Stress Reduction training, ik wist niet wat ik ei-
genlijk moest verwachten en heb het allemaal op me af laten komen. Na-
dat de psychologe in de intro had uitgelegd wat we allemaal gingen doen, 
begonnen we met een eerste oefening en wist ik dat ik goed zat.
De oefeningen waren zo opgesteld dat iedereen hier aan kon deelnemen, 
wat bij een andere cursus niet altijd evident is. We kregen ook huiswerk 
mee. Dat was een hele aanpassing, maar dat had ik ervoor over. De eer-
lijkheid gebiedt me te zeggen dat de oefeningen soms zo ontspannend 
waren dat ik in slaap viel. Na een tijdje ging het beter en kon ik me beter 
concentreren op de meditaties. Als ik dan thuis stilletjes met de cd-speler 
naar boven trok, wisten mijn huisgenoten dat ik ging oefenen.
Voor mij was het belangrijk te leren om eens even stil te blijven staan 
bij het nu. Ik bleef altijd maar in het verleden hangen of piekeren over 
de toekomst, met alle stress van dien. Ook heb ik geleerd om naar mijn 
behoeftes en mijn lichaam te luisteren. Wanneer iets te veel wordt voor 
me, durf ik nu mentaal of fysiek even te pauzeren. Het geeft ook een veilig 
gevoel om te weten dat je adem altijd bij je is. Ik had veel problemen met 
hyperventilatie, maar weet dit nu onder controle te houden.

Mieke, 37 jaar

Onze hectische maatschappij

Zoals hierboven al werd aangehaald, gaat het bij mindfulness om het culti-

veren van bewuste aandacht in je dagelijks leven. We zijn niet gewend om 

stil te staan. In de huidige maatschappij groei je op met het idee dat je steeds 

beter, sneller, groter, efficiënter kunt presteren. Je steekt al je energie in de 

taken die je op je neemt, maar je bent eigenlijk slechts kort tevreden over je 

bereikte prestaties.

Zodra je iets bereikt hebt, ben je al bezig met je volgende doel.

Herkenbaar? Positief hierbij is dat je je grenzen leert verleggen en dingen 

doet die je tevoren misschien niet mogelijk achtte. Een keerzijde echter is 

dat je jezelf systematisch voorbijloopt. Zo veel momenten gaan aan je aan-

dacht voorbij waardoor je leven aan diepgang en kwaliteit inboet. Chronische 
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Vijf minuten heb je altijd.

Ik adem in en ik weet dat ik inadem.
Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem.

Terwijl mijn inademing dieper wordt,
wordt mijn uitademing langzamer.

Ik adem in en kalmeer mijn lichaam,
ik adem uit en voel me ontspannen.

Ik adem in en ik glimlach.
Ik adem uit en ik laat los.

Thuis in het huidige moment,
weet ik dat dit een heerlijk moment is.

Thich Nhat Hanh (2011)

Ademfocus

Zorg dat je gemakkelijk zit of ligt. 

Sluit je ogen of richt ze op één punt. 

Breng je aandacht naar je ademhaling. 

Observeer hoe je in- en uitademt. 

Je hoeft je ademhaling niet te controleren of bij te sturen. Laat je adem  

zijn gang gaan.

Zeg eventueel in gedachten ‘in’ bij het inademen en ‘uit’ bij het uitade- 

men. Dat maakt het gemakkelijker om met je aandacht bij je adem te 

blijven.

Observeer het op en neer gaan van je buik op het ritme van de adem. 

Schenk aandacht aan de weg die je adem afl egt in je lichaam. 

Als je wordt afgeleid, breng je aandacht dan mild en vriendelijk terug  

naar hoe je in- en uitademt.

Het maakt niet uit hoe vaak je wordt afgeleid. Wat belangrijk is, is dat  

telkens als je aandacht afdwaalt en je dit opmerkt, je je terug richt op 

hoe je in- en uitademt.

Een leuke variant op de ademfocus is om bij het inademen in jezelf te  

zeggen: “Ik adem in en ik glimlach” en bij het uitademen: “Ik adem uit 

en ik laat los” (Thich Nhat Hanh, 2011).
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