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“Je kunt niemand verplichten, ze moeten het zelf doen, maar die 

revalidatieprogramma’s zitten hartstikke vol en dat is een goed 

teken.”  

Het verhaal van een mammacare-verpleegkundige die zelf borstkanker 

heeft gehad, opgetekend  in juni 2012 

Door: Mirjam Stuij en Agnes Elling 

 

“In ben al tien jaar lang mammacare-verpleegkundige en sinds twee jaar 

ook borstkankerpatiënt. Dus het is wat dat betreft ook heel dubbel 

hoor, mijn functie, maar het gaat prima, ik kan het heel goed combineren.  

Ik ben van origine verpleegkundige,  altijd werkzaam geweest hier op de poli plastische 

chirurgie.  In 1998 zijn ze hier begonnen met de mammacare-poli en toen merkten wij al van ‘hé, er 

komen steeds meer patiënten die doorgestuurd worden voor borstreconstructie’. Die groep werd 

steeds groter en ik kreeg zelf ook het gevoel van ‘goh, het is belangrijk dat ze goed geïnformeerd 

worden’, want die informatie werd wel door de arts verstrekt, maar dat was maar heel summier. 

Patiënten kregen dan een dag voor de operatie  alle informatie, maar dat is gewoon veel te kort dag. 

Het gaat er hier in en daar uit, gespannen voor de opname, dus dat werkte niet.  

Toen ben ik de mammacare-opleiding gaan doen en zo hebben we een verpleegkundig 

spreekuur opgezet hier op de polikliniek, gewoon waarin alle patiënten duidelijke informatie krijgen, 

voorbereid worden voor de operatie, een stukje nazorg verlenen. Ik zoek ze allemaal op na de 

operatie of ik bel ze op. Ze komen bij mij ook voor opvullen van expanders, als dat de methode is die 

ze gekregen hebben. En sinds twee jaar verricht ik ook de medische tatoeages, dus maak ik ook 

tepelhoven. In dat hele traject ben ik degene waar ze ook altijd op terug kunnen vallen na de 

operatie of gewoon als er dingen zijn. Dat loopt op zich best wel heel goed. Mensen zijn heel 

tevreden, gewoon puur een stukje aandacht, een stukje zorg, laagdrempelig. Je hebt alle tijd voor ze, 

terwijl de arts vaak gewoon een kort spreekuur heeft. Mensen vinden dat gewoon heel prettig dat er 

iemand is waar ze op terug kunnen vallen.  

 

“Het zijn allemaal borstreconstructiepatiënten [die ik zie], dus patiënten die een borstamputatie 

hebben gehad of nog gaan krijgen, want tegenwoordig doen we het  ook in één operatie: én 

amputeren én een reconstructie. En er is nog een hele grote groep die in het verleden een amputatie 

heeft gehad en dan nu voor reconstructie gaat.  
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Ik heb een periode ook nog boven bij de chirurgie gewerkt, toen had ik twee werkplekken. 

Dat was behoorlijk heftig. En toen kreeg ik zelf borstkanker en werd dat ook best moeilijk, zo dichtbij 

om dan mezelf er voor af te sluiten ook. Toen heb ik de keuze gemaakt van nu moet ik me gewoon 

met één werkplek bezighouden en toen ben ik dat tatoeëren erbij gaan doen. Dat is gewoon 

hartstikke leuk om te doen. Weet je, je zit aan de goede kant van het verhaal. Met een 

reconstructie probeer je natuurlijk toch weer dat er iets moois gemaakt wordt. Dat vind ik altijd wel 

heel mooi om te zien met mensen die zoiets hebben van ‘o, ik ben er zo blij mee’, weet je wel. Je zit 

altijd wel aan de goede kant van het verhaal, zeg ik altijd.  

Boven is het natuurlijk het hele verhaal van de diagnose en nou ja, de onzekerheid, de angst, 

het hele traject dat daarmee samenhangt. Op het moment dat iemand voor directe reconstructie 

gaat, zie ik ze natuurlijk ook nog voordat de amputatie plaatsvindt, dus dat verschil merk je wel heel 

duidelijk in patiënten. Is die amputatie al een hele tijd geleden of is dat allemaal nog heel recent en 

zitten ze nog helemaal in het verhaal van ‘ik heb borstkanker’. Dat verschil zie je wel, maar ik merk 

wel dat op het moment dat er een directe reconstructie gedaan kan worden, dat is toch net het 

stukje troost wat ze krijgen, weet je wel en, en, en, ook al een beetje richting toekomst durven 

kijken, dat vaak psychisch wel heel belangrijk kan zijn na de operatie.  Ze hebben dan niet eerst een 

periode dat ze een borst missen, dat hoeft dan niet. Natuurlijk is het nog niet meteen een mooie 

borst. Dat duurt gewoon heel lang en dat leg ik ze ook allemaal uit dat ze daar echt geduld mee 

moeten hebben. 

 

“Naar aanleiding van borstonderzoek toen ik 50 werd, ging ik zelf ook naar de bus. Ik had zoiets van 

‘goh, jeetje, de eerste keer, dan ga ik voelen wat al die patiënten voelen als ze naar de bus geweest 

zijn’. Maar het was gewoon meteen mis. Het was meteen raak. Het bleek nog wel om een 

voorstadium te gaan, dus het is borstsparend geopereerd, daarna bestralingen gehad. Ik had gelukkig 

geen chemo nodig, dat scheelt altijd wel, vind ik. En toen weer, ja, de draad opgepakt. Dat was best 

wel heftig, want ja, in een keer zit je aan de andere kant van het bureau. Je weet er natuurlijk heel 

veel van en je hebt heel veel kennis, maar goed, dat stukje angst en die onzekerheid, die is er 

gewoon. Ik zeg ook tegen mijn collega’s: ‘we proberen allemaal ons best te doen om ons zoveel 

mogelijk in de patiënt te verplaatsen, maar toch, voelen wat je echt voelt als je die diagnose krijgt, 

kun je niet’. Dat kun je pas voelen als je echt die diagnose krijgt. Ze moeten dat pad af en dat is een 

pad dat je toch alleen moet volgen en wij kunnen gewoon een stukje er naast, een stukje meelopen. 

Ieder doet dat vanuit zijn professie, loopt gewoon een stukje mee en dat is al heel fijn.  

Ik dacht ook wel even, jeetje, kan ik het werk nog wel blijven doen? Komt het niet te dicht 

bij? Hoe ga ik daar mee om, met die emoties? Wat doet het met me als iemand tegenover mij heel 

emotioneel wordt en zo? Ik heb daar gelukkig heel goed de tijd voor gekregen, moet ik zeggen, om 
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dat gewoon op te pakken. Dat heeft me dan wel doen besluiten om me op één werkplek te focussen. 

Ik zeg het niet tegen iedereen, want er zijn vrouwen die zitten daar echt niet op te wachten. Maar als 

ik het gevoel heb van ‘goh, dat zou iemand best wat kunnen steunen als ik het vertel’, dan vertel ik 

het.  

Sport en bewegen bijvoorbeeld ben ik echt helemaal, dat heb ik echt geprobeerd goed vol te 

houden, zelfs tijdens bestraling. Dat is heel goed gegaan. Dat is ook wel iets dat ik vervolgens 

meegeef aan mijn patiënten. Juist misschien omdat je het zelf als iets heel positiefs ervaren hebt, je 

het ook wel durft te zeggen, omdat het vanuit je eigen ervaring is en dat is natuurlijk niet voor 

iedereen hetzelfde, maar dat is wel iets dat ik ook wel aankaart. Vroeger zou ik dat nooit gezegd 

hebben. Dus ja, in dat opzicht eh….is het wel eh, iets extra’ s dat je iemand eh, ja, mee kunt geven. 

Je bent toch ervaringsdeskundige. Zonder die ervaring denk ik dat ik mijn vak ook goed had kunnen 

uitoefenen. Het is niet zo dat het nu meer is als voorheen. Maar het is gewoon een stukje extra.   

 

“Het gewoon een warme deken die ik heb ervaren. Iedereen deed heel erg zijn best om het echt 

goed te regelen allemaal, want het was een beetje heftig. Mijn vader was net overleden en een week 

later kreeg ik te horen dat ik borstkanker had, dus ik zat nog helemaal in de rouwfase, hij was 

plotseling overleden. Ik heb ontzettend veel steun gehad aan mijn collega’ s, die waren echt 

schatten. Ik word er nog emotioneel van als ik er aan denk. Het had ook wel zijn nadelen merkte ik, in 

je eigen ziekenhuis behandeld worden, want je bent niet meer anoniem. Voor iedereen ben je een 

bekend gezicht. Het is hier net een groot dorp. Maar op een gegeven moment maakt het niet meer 

uit. En ik heb meer positieve  dan negatieve dingen ervaren daarin. 

Ik heb vrij snel de draad toch wel weer opgepakt. Ik kan het allemaal wel voor me uit 

schuiven, maar ik moet gewoon ervaren hoe het is. Rustig opgebouwd, dat wel, maar ik ben wel vrij 

snel weer begonnen, ook wel een beetje op advies van de bedrijfsarts. Die zei: ‘je kan beter weer 

teruggaan, al is het maar voor een paar uurtjes, dan dat je heel lang wacht voordat je die drempel 

neemt.’ En dan kijken als dat goed gaat, langzaam uitbreiden. En ik heb ook echt wel momenten 

gehad in het begin, dat er iemand met een slechtnieuwsgesprek kwam en dat ik echt wel met eh… 

vingers, de tenen bij elkaar geknepen, dat gesprek inging. Dat ik mezelf moest beheersen om niet 

mee te gaan zitten huilen, weet je wel. Dat merkte ik wel, dat jezelf afsluiten, dat lukt toch nooit 

helemaal. Maar dat is gewoon een kwestie van tijd en doen en zien en  ja, op een gegeven moment 

lukt dat gewoon steeds beter en nu gaat het eigenlijk hartstikke goed.   

 

“Ik sport heel veel. Ik volg zeker twee, soms drie keer in de week een uur groepslessen. Daarnaast 

heb ik een hond die heel veel naar buiten moet en als het kan dan ga ik op de fiets naar mijn werk. 

Dus ja, sporten is voor mij heel belangrijk. Ik heb van kinds af aan eigenlijk altijd gesport. Met turnen 
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begonnen en tennissen en dansen mijn hele leven gedaan. Op een gegeven moment krijg je kinderen 

en dan wordt het natuurlijk ook weer anders, maar ik heb nooit stil gezeten. Nee, ik heb altijd 

gesport en altijd bewogen. 

Na die operatie en bestralingen heb ik ook inderdaad ervaren hoe dat is, die vermoeidheid, 

want het is niet zomaar een moeheid die je hebt als je een flinke inspanning geleverd hebt. Het is 

echt een moeheid, die overvalt je gewoon. Net zo’ n deken van vermoeidheid, die echt zo – fjieuw - 

en die je dan ook echt helemaal leegzuigt, zeg maar. Maar die hond moest toch naar buiten, ook in 

die periode van bestraling. Dat is ook wel iets wat ik weer meegeef aan mijn patiënten. Als je 

thuiskomt, ga niet de hele dag binnen zitten. Al is het maar een klein blokje dat je loopt. Zorg dat je 

gewoon iedere dag even eruit komt, even naar buiten. Die boswandelingen, dat is gewoon 

therapeutisch geweest voor mij. Dat is echt zo fijn geweest. Ik sjokte echt van bank naar bank, dat 

maakte mij niet uit, maar ik zorgde wel dat ik gewoon buiten kwam. Ik deed het gewoon in mijn 

eigen tempo en op mijn eigen manier en dat was goed. Als je dat probeert vol te houden, dan zak je 

niet zo heel erg af in je conditie. Het is nooit meer zoals het voor de operatie was, maar als je op een 

gegeven moment het hele traject gehad hebt en je gaat weer rustig opbouwen dan pak je het, dan 

heb je sneller je oude energie weer terug. Daar geloof ik wel in.  

Als het kon, ging ik ook op de fiets naar de bestraling toe. Maar dat is niet voor iedereen 

weggelegd. Ik kan mezelf niet vergelijk met iedereen. Er zijn ook vrouwen die dat niet op kunnen 

brengen en die zich in een taxi laten brengen en halen. Dat is ook prima. Iedereen moet het op zijn 

eigen manier doen. Ik ben altijd wel een beetje blijven sporten en op een gegeven moment ben ik 

dat weer wat meer gaan doen en nu ben ik eigenlijk nog sterker dan voor die tijd. Mijn lichaam 

voelt sterker, laat ik het zo zeggen. En ik weet wel dat je dingen niet kunt voorkomen, want ik 

bedoel, ik heb nogal een aantal andere chronische ziektes, zoals diabetes en de ziekte van Adison en 

een schildklier die het niet doet. Maar ik heb wel altijd zoiets van ‘ik moet gewoon goed voor mijn 

lichaam blijven zorgen’. Dat is ook een stukje houvast dat je hebt. Ik heb het gewoon nodig om me 

lekker te voelen. En soms heb je er niet altijd zin in, maar als je dan weer terug komt dan voel je je 

weer prettiger. Het is met name gewoon het algemene welbevindingen, het je goed voelen in je 

lichaam.  

Suikerziekte heb ik sinds mijn dochter geboren is. Daarna is het ontdekt, zo’n zestien jaar 

geleden. En diabeten moeten goed sporten, want je hebt minder insuline nodig als je sport. In dat 

opzicht ben ik me daar ook wel bewust van geweest, dat het goed voor me is. Ik ben me er daardoor 

nog meer bewust van. Het is gewoon hoe je in het leven staat en wat je belangrijk vindt. Als je goed 

sport, dan zit daar ook vaak wel een gezond eet- en leefpatroon aan vast. Het is vaak een 

combinatie van. En ergens moet het gewoon, je moet ergens beginnen. En dat is vaak ook wel wat 

ik mijn patiënten meegeef als ze over vermoeidheid beginnen of wat dan ook. Soms moet je wel 
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eens een vicieuze cirkel doorbreken. Ze zijn moe, daarom gaan ze op de bank zitten, komen ze er 

niet uit, blijven ze hangen, voelen ze zich nog beroerder. Het wereldje wordt steeds kleiner. Dat 

probeer je ze een beetje uit te leggen en dan, er bestaan natuurlijk hele goede revalidatie-

programma’s. Vaak is dat gewoon een begin en dan zie je eenmaal, als mensen die eerste stap gezet 

hebben en in zo’ n revalidatieprogramma stappen, wat een maand of drie duurt, dat ze ergens, dat 

ze zich beter gaan voelen. Dat is voor hun dan vaak de stimulans om dan door te gaan. Maar je moet 

gewoon ergens beginnen.  

Niet iedereen is natuurlijk zo gemotiveerd, maar ik bespreek het wel. Omdat dat stukje 

nazorg belangrijk is en dan komt het vaak aan de orde. Je kunt niemand verplichten, ze moeten het 

zelf doen, maar die revalidatieprogramma’ s zitten hartstikke vol en dat is goed teken. Niet bij 

iedereen, maar als er ergens een insteek is dan kaart ik het wel aan. En ik ben er meer bezig, ik ben 

me er bewuster van, nadat ik het zelf ervaren heb, dat het bij mij zo positief heeft uitgepakt. Ik ben 

me er bewuster van geworden en praat ik er meer over dan voor die tijd. Dat zie ik wel duidelijk dat 

verschil.  

 

“Ik vind het moeilijk, die campagne dat ze zeggen dat het ook is om te voorkomen dat je borstkanker 

krijgt. Dan denk ik van, je moet ook voorzichtig zijn met mensen, om bij mensen een schuldgevoel te 

kweken. Dat hoorde ik ook wel van mensen, van: ‘ik heb toch genoeg bewogen in mijn leven, ik heb 

toch altijd wel gesport’. Ik geloof zeker dat het een preventieve werking zal hebben en dat het goed 

is, maar helemaal voorkomen kan je het niet. Aan het begin dacht ik ook, ik heb al het nodige dat het 

niet meer doet, nou dit ook nog. Je gaat bij jezelf de oorzaak zoeken, dat is een mechanisme dat in je 

hoofd werkt. Je gaat denken van ‘hoe kan dat nou? Ik leef toch gezond en ik rook niet en ik doe 

genoeg aan sport en beweging’.  Ja, gewoon stomme pech.  

Ik geloof wel dat het een helende werking kan hebben. Dat je daardoor je beter kan gaan 

voelen in je eigen lichaam. Want het vertrouwen in je lichaam is gewoon weg. En ik merk wel dat 

sport en bewegen daar ook aan kan bijdragen. Dat je gewoon weer dat vertrouwen terugkrijgt in je 

lichaam. Je bent de controle kwijt en je moet de regie uit handen geven, want de artsen gaan 

ermee aan de slag en die gaan hopelijk zorgen dat alles goed weggehaald wordt, enzovoort, 

enzovoort, maar daarna moet jij het weer doen. Dat is een proces en dat heeft tijd nodig en ik 

denk dat daarin sport en bewegen ook een rol spelen. Het is ook een stukje loslaten en dat is soms 

wel eens moeilijk. En gewoon jezelf af en toe verwennen. Dat deed ik veel te weinig, dus dat heb ik 

allemaal wel geleerd.  

 

Wat je doet komt op de een of andere manier toch dichter bij. Het is wel zo dat het me meer raakt 

dan vroeger. Je blijft gewoon mammacare-verpleegkundige. Ook zonder die ervaring kan ik mijn vak  
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goed uitoefenen, maar het is toch… Ik werk niet meer hele dagen, maar halve dagen tot driekwart 

dagen en dan ga ik naar huis en dan pak ik de hond en dan ga ik lekker het bos is en dan laat ik het 

gewoon vaak waaien. Anders heb je altijd een praatpaal aan je collega’ s. We zijn er voor elkaar. We 

zijn voor elkaar echt een uitlaatklep.  

 

“Welke betekenis sport en bewegen voor de patiënten heeft, hangt helemaal van de persoon af. Als 

voor die tijd sport en bewegen geen rol speelde in hun leven, dan zie je dat daarna ook niet. Of je 

moet patiënten er echt op gaan attenderen dat het zo belangrijk is voor herstel en genezing. Op het 

moment dat het voor die tijd al een rol speelt, zie je gewoon dat patiënten het uit zichzelf ook altijd 

wel weer oppakken daarna. Dat is dan ook vaak de eerste vraag die ze stellen: ‘mag ik weer gaan 

sporten?’ Want het komt altijd ter sprake van ‘wat mag je doen na de operatie, wanneer mag je wat 

gaan doen?’ Ik vind het heel verschillend of het voor die tijd al een rol speelde in iemands leven in 

hoe die er na die tijd mee omgaat. Je kunt nooit het programma wat je voor die tijd deed direct 

weer oppakken, maar kijk gewoon wat je wel kan. Als ik merk dat mensen het er over hebben of 

over vermoeidheid, het benauwende van een klein wereldje waarin ze zitten, dan kaart ik altijd dat 

revalidatieprogramma aan, om ze in ieder geval ergens mee te laten beginnen. Want als je in zo’ n 

groep zit is dat wel een stimulans. Als mensen zelf naar een sportschool moeten, dan weet je bij 

voorbaat al, iemand gaat twee-drie keer en dan is het klaar. Start je als groep samen en daar zitten 

ook gesprekken bij, een stukje verwerking van de kanker, ja dan is het een mooie combinatie.  

We hadden toevallig laatst nog een patiënte die het een heel intensief programma vond, drie 

maanden en drie keer in de week, maar ook zei: ‘ik ben zo blij dat ik het gedaan heb, gewoon dat ik 

nu veel bewuster daar mee omga en ik merk ook dat ik me gewoon beter voel, fitter, dat ik veel meer 

kan en ik heb er ook nog leuke vriendinnen aan over gehouden.’ Het is een kwestie van ervaren en je 

beter voelen, waardoor je gestimuleerd raakt om er mee door te gaan. En vaak hoor je dat dan wel 

weer terug. Mensen zijn enthousiast en zeggen: ‘ja, je had helemaal gelijk’.  

 

“Voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan en een uitwendige prothese dragen, voor 

die vrouwen kan het best een drempel zijn om weer naar de sportschool te gaan. Dat hoor ik wel en 

ik merk wel dat op het moment dat er een reconstructie gedaan wordt, is die drempel weer een heel 

stuk lager, want dan kan je gewoon een topje aan, dan heb je gewoon een decolleté. Op het moment 

dat hun lichaam weer compleet is, dan is die drempel om te gaan sporten of te gaan zwemmen een 

stuk lager. Dat is ook vaak de reden dat ze voor reconstructie gaan, omdat ze gewoon toch niet meer 

het gevoel hebben dat ze compleet zijn als vrouw. Er zijn legio redenen, maar de meest gehoorde 

reden is dat ze zeggen, ik voel me gewoon niet meer compleet. Je houdt iedere dag die zichtbare 

confrontatie. Iedere keer als je jezelf in de spiegel ziet, iedere keer als je uit de badkamer komt of van 
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onder de douche vandaan, zie je het. En dat is vaak wat ik hoor met een reconstructie, dat ze zeggen: 

nu heb ik dagen dat ik er niet meer aan denk, dat ik er niet meer mee bezig bent, want ja, je doucht 

en je trekt aan wat je wil en voorheen was het altijd kijken in de spiegel van nou, zit het goed, zit het 

aangesloten?  

Ik zeg wel altijd: ‘denk eraan, het wordt nooit meer de borst zoals je hem gehad hebt. Het 

wordt altijd een andere borst. Hij ziet er anders uit, hij voelt anders. Maar het wordt wel een deel 

van je lichaam.’ Laatst zei ook een patiënt waarbij ik de laatste tatoeage had gedaan: ‘jeetje , ik durf 

nu eindelijk weer de sauna in te gaan. En daar gaat het uiteindelijk om.’  

 

“Bij borstkanker zie je tegenwoordig natuurlijk ook veel meer jonge vrouwen en ik merk wel dat die 

heel erg gemotiveerd zijn. Hoe ze in het leven staan en daarom vind ik het ook zo’n leuke 

patiëntengroep. Het is wel grappig om te zien hoe er soms iets in je leven kan gebeuren, het 

overkomt je, en je wilt dan toch, je wilt daar iets mee. Je wilt proberen daar toch een soort 

positieve draai aan te geven, dat het niet alleen een negatieve klank krijgt. Dat merk ik ook wel, 

dat ik dat vaak terug hoor, dat heel veel vrouwen iets gaan doen wat ze al die tijd nog wel graag 

hebben willen doen, maar het er nooit van kwam door allerlei redenen en nou zoiets hebben van, 

nou ga ik er voor. Dat had ik zelf ook, al die jaren ervoor dacht ik nou die tatoeages hier, ik kan het 

zelf mooier bij wijze van spreken. Maar iedere keer, dan was er dit, dan kwam dat wel weer, dan 

weer eventjes niet. Na die tijd had ik zoiets van: nou doe ik het. Ik ga workshops volgen. Als ik zelf 

niet die borstkanker gehad had, dan had ik waarschijnlijk nog niet staan tatoeëren. Dus dat is dan wel 

weer grappig, dat je er voor jezelf toch altijd iets positiefs probeert uit te halen. En als ik merk bij 

mensen dat sport en bewegen geen rol speelt in hun leven, maar het misschien toch iets voor hen 

zou kunnen zijn, dan kaart ik ook altijd dat sport en bewegen aan. En dat hoor ik dan ook wel eens 

terug, van ‘ik ben veel meer in bewegen dan ik voor die tijd deed, ik voel me veel fitter dan voor de 

operatie’. Dan is dat toch weer iets positiefs bij alle negativiteit die er omheen hangt.”  


