
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mamma, wat een zorg

Rutgers, E.

Publication date
2008
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rutgers, E. (2008). Mamma, wat een zorg. (Oratiereeks). Vossiuspers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mamma-wat-een-zorg(631bdad1-b9cd-497b-a4eb-6ff268d89396).html


Mamma, wat een zorg



Vossiuspers UvA is een imprint van Amsterdam University Press.
Deze uitgave is totstandgekomen onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam.

Crasborn BNO, Valkenburg a/d Geul
Opmaak: JAPES, Amsterdam
Foto omslag: Carmen Freudenthal, Amsterdam

ISBN 978 90 5629 541 7
e-ISBN 978 90 4850 790 0
© Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2008

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurs-
wet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus
1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AWAmstelveen). Voor
het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-
werken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.



Mamma, wat een zorg

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar Heelkundige Oncologie, in het bijzonder
de diagnostiek en de behandeling van het mammacarcinoom

aan de Universiteit van Amsterdam
op vrijdag 14 maart 2008

door

Emiel Rutgers





Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de vicedecaan,
Leden van de Faculteit der Geneeskunde en het College van Bestuur van de Universiteit,
Leden van het Curatorium van de bijzondere leerstoel Chirurgische Oncologie,
Leden van de Raad van Bestuur van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeu-
wenhoek Ziekenhuis,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Op 19 februari 1965 overleed mijn moeder, Nell Lammers, aan de gevolgen van
kanker. Ze was 42 jaar. Mijn vader bleef met vijf kinderen achter. Ik was een van
de jongste, 9 jaar. De langdurige ziekte en vroege dood van mijn moeder hebben
tot op de dag van vandaag een grote invloed op mijn leven. U denkt misschien:
‘Ach, vandaar de titel Mamma, wat een zorg.’ Toch bedoel ik hier de zorg om een
andere mamma. Voor degenen onder u die geen klassieke opleiding hebben geno-
ten: ‘mamma’ betekent in het Latijn behalve ‘moeder’ ook ‘borst’. Het moge
duidelijk zijn dat mijn betoog gaat over de zorg van borstkanker, ofwel het mam-
macarcinoom.
Die zorg betekent voor mij als chirurg vooral de diagnostiek en behandeling van

borstkanker. Mijn doel is om die zorg steeds verder te verbeteren. Er is in de
afgelopen jaren al veel bereikt. Ik zal u dat met een voorbeeld illustreren. Een van
de eerste patiënten die ik in 1987 onder behandeling kreeg in het Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL) was mevrouw X, of laat ik haar mevrouw Jansen
noemen. Met screeningsmammografie was in haar rechterborst een gebied met
microcalcificaties – kleine kalkspatjes – gevonden. Omdat deze zowel veroorzaakt
kunnen worden door een voorloper van borstkanker, het ductaalcarcinoma in situ,
als door goedaardige veranderingen in de borst, is het van belang te weten wat de
aard van die microcalcificaties is. In die tijd onderzochten we dit met een proef-
biopsie, waarmee een deel van het gebied met kalkspatjes operatief werd verwij-
derd.1 Hiertoe werd mevrouw Jansen een week of vijf later vier dagen lang opge-
nomen. Het bleek helaas niet goedaardig, in het verwijderde stukje weefsel werd
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een uitgebreid ductaalcarcinoma in situ aangetroffen. De periode van diagnose
stellen had toen dus al zes weken geduurd. De échte behandeling moest nog be-
ginnen. Mevrouw Jansen koos voor een borstsparende operatie, die vier weken
later werd uitgevoerd. Wederom een opname van vier dagen. Het microscopisch
onderzoek toonde opnieuw uitgebreid in situ carcinoom tot in de snijvlakken.
Hierdoor wisten we dat de kanker niet helemaal verwijderd was. Een berucht
kenmerk van het ductaal carcinoom in situ is namelijk dat het veel uitgebreider in
de melkgangen kan groeien dan op het mammogram is te zien.2 Een borstamputa-
tie was daarom onvermijdelijk. Deze – inmiddels derde – operatie kon twee we-
ken later plaatsvinden, met een opnameduur van veertien dagen, zoals dat toen
gebruikelijk was. Voor de borstreconstructie die mevrouw Jansen een paar jaar
later onderging, waren weer twee opnames nodig van samen zes dagen. In totaal
heeft zij dus vijf operaties gehad tijdens vijf opnames met een totale opnameduur
van ongeveer dertig dagen.
Stel dat mevrouw Jansen nú naar het AvL was gekomen, dan had de situatie er

voor haar heel anders uitgezien. Nu kunnen we met nieuwe technieken de diag-
nose binnen één week stellen en met nieuwe operatietechnieken in één ingreep
zowel de behandeling als de borstreconstructie doen.3,4 Dus niet vijf operaties
maar slechts één, en niet dertig dagen maar vijf dagen opname. Bovendien is de
borstreconstructie beter geslaagd. En, ook niet onbelangrijk, de kosten van de
totale behandeling zijn aanzienlijk lager. U ziet, er is in de afgelopen twintig jaar
veel gebeurd. Maar we zijn er nog lang niet.
U kent de getallen: een op de negen vrouwen in Nederland krijgt met borst-

kanker te maken. Per jaar wordt de diagnose gesteld bij ongeveer 13.000 vrou-
wen. Driekwart van hen is boven de vijftig jaar. Het aantal borstkankerpatiënten
neemt per jaar toe met ongeveer 1%, verspreid over alle leeftijdscategorieën.
Jaarlijks overlijden ongeveer 3.500 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker.5

Maar, overleed in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bijna de helft
van alle borstkankerpatiënten aan de gevolgen van hun ziekte, nu is dat ongeveer
eenderde en het aantal wordt per jaar minder. De laatste vijftien jaar zien we een
sterftedaling van gemiddeld 1,2% per jaar. Het grootst is deze sterftedaling in de
leeftijdscategorie vijftig tot zeventig jaar, de categorie vrouwen die word opgeroe-
pen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.6 De vermindering van sterfte
aan borstkanker is een echt belangrijk en positief gegeven. Drie zaken dragen hier-
aan bij:7
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– borstkanker wordt vaker in een vroeg stadium vastgesteld;
– er zijn nu betere operaties en bestraling;
– er zijn nu betere aanvullende behandelingen.

Mamma, wat een zorg. Een zorg die mij al ruim 25 jaar
bezighoudt

Ergens in september 1982, op een zondagmorgen rond een uur of negen – we
lagen nog in bed, want we hadden nog geen kinderen – werd ik gebeld door
Huub Kluck. Huub was een van de chirurgen in het Sint Joseph Ziekenhuis in
Eindhoven, waar ik werd opgeleid tot algemeen chirurg. Hij was erg geïnteres-
seerd in de oncologische chirurgie en vooral in de mammapathologie. Zijn vraag
was of ik onderzoek wilde doen naar de zin en onzin van de follow-up van vrou-
wen die behandeld zijn voor borstkanker. In het Sint Joseph Ziekenhuis werden
ruim 400 borstkankerpatiënten al jarenlang volgens een vast stramien gevolgd.
Daarvoor waren speciale follow-up-kaarten ontwikkeld en patiënten kregen op
gezette tijden bloedonderzoek, een longfoto, een bekkenfoto en botscans.
Huub Kluck had de indruk dat deze manier van controleren, die ook in veel

andere ziekenhuizen gebruikelijk was, weinig zinvol was. Ik verrichtte onderzoek
naar de klinische en de psychische gevolgen van de follow-up. Dit alles resulteerde
drie en een half jaar later in een proefschrift dat ik hier aan de Universiteit van
Amsterdam heb verdedigd op 26 april 1986.8 Emil van Slooten en Joop van Don-
gen waren mijn promotores. Overigens was dit niet het enige product in die drie
en een half jaar. In 1984 werd onze dochter Sterre geboren en ten tijde van de
promotie verwachtten we onze zoon Pim.
Ondanks dat mijn onderzoek relatief klein was, heeft het wel gevolgen gehad

voor de praktijk. Uit mijn studie bleek dat het routinematig beeldvormend onder-
zoek en bloedonderzoek niet zinvol was voor het opsporen van uitzaaiingen. De
controle was wel zinvol voor het vroeg opsporen van een locaal recidief na borst-
sparende behandeling of na borstamputatie, of voor het opsporen van een tweede
primaire tumor in de andere borst. Maar dat komt gelukkig weinig voor. Ook
kwam uit het onderzoek naar voren dat de controlebezoeken nogal wat angst en
spanning veroorzaakten, zeker vlak ervoor.

Mamma , wat e en zorg

7



Al met al is voor mij het belangrijkste van de controle de begeleiding van het
herstel van de patiënt in de breedste zin van het woord: lichamelijk, geestelijk en
emotioneel herstel, cosmetisch herstel, het leren omgaan met vermoeidheid, de
terugkeer naar het werk.9 Ik denk dat we met de integrale aanpak van het herstel
van de patiënt ook de angst en spanning door de controles kunnen verminderen.
In 1987 vervolgde ik mijn weg in de chirurgische oncologie in het AvL, eerst als

fellow, later als staflid. Jarenlang breed georiënteerd, ging mijn aandacht gaande-
weg opnieuw specifiek uit naar de mammazorg. Binnen die zorg waren er nog zo
veel zaken die beter konden, beter moesten. Wat ben je dan bevoorrecht als je in
het NKI/AvL werkt, met zijn bijzondere combinatie van patiëntenzorg, klinisch
onderzoek en translationeel onderzoek. Implementatie van eigen onderzoeksresul-
taten en die van anderen heeft geleid tot verbetering van de zorg op een aantal
belangrijke gebieden. Ik laat ze hier een voor een de revue passeren en ga in op
wat is er bereikt en wat mijn plannen voor de toekomst zijn.

Risico-inschatting en preventie

Wat is het risico van een gezonde vrouw in Nederland op het krijgen van borst-
kanker? En, als dit risico verhoogd is, zijn er dan mogelijkheden om het te ver-
minderen? Een van de belangrijkste risicofactoren is het familiaire of erfelijk voor-
komen van borstkanker.10 Begin jaren negentig kwam het moleculair-genetisch
onderzoek naar erfelijkheid en kanker in een stroomversnelling: niet alleen naar
erfelijke borstkanker, maar ook naar eierstokkanker, dikkedarmkanker en het me-
lanoom. Piet Borst, toen wetenschappelijk directeur van het NKI/AvL, zag het
grote belang van deze ontwikkeling in en wilde daarom in het NKI/AvL een werk-
groep kankergenetica in het leven roepen, zodat research, de mogelijkheden voor
DNA-onderzoek, counseling en mogelijkheden van interventie binnen het instituut
beschikbaar kwamen.
Eind 1993 gaf de Raad van Bestuur aan Laura van ’t Veer en mij de opdracht een

polikliniek Familiaire Tumoren op te zetten, in samenwerking met de afdelingen
Klinische Genetica van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van
Amsterdam (AMC) en van de Vrije Universiteit. Een goed jaar later was het
zover. Met de ontdekking van de borstkankergenen BRCA-1 en -2 nam het aantal
adviesvragen explosief toe.11,12 De Polikliniek Familiaire Tumoren was een groot
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succes en de oprichting ervan had bovendien twee belangrijke consequenties. Ten
eerste kwam er een gecertificeerd moleculair-genetisch laboratorium. Ten tweede
moesten we een antwoord hebben op de gevolgen van de counseling voor borst-
kanker. Wat heb je de vrouw met een verhoog risico te bieden om de kans op
borstkanker of een vroegtijdige dood daaraan te verkleinen? Er zijn twee belang-
rijke mogelijkheden. Ten eerste de intensieve screening. De gebruikelijke scree-
ning bestaat uit een tweejaarlijkse mammografie. Maar voor jonge vrouwen met
een verhoogd risico blijkt dit onvoldoende te zijn.13 Zo is de waarde van de mam-
mografie bij hen beperkt vanwege het dichte borstklierweefsel waardoor kleine
kankers slecht zichtbaar zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een betere
methode. Het MRISC-onderzoek (de MRI- SCreenings Trial) in samenwerking
met onder andere de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam en het Radboud
Ziekenhuis in Nijmegen, heeft de waarde van de MRI met de mammografie ver-
geleken en laat zien dat de gevoeligheid van de MRI vele malen groter is dan die
van de mammografie. Deze resultaten hebben geleid tot het algemeen aanvaarde
beleid dat vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker als gevolg van een
aangetoonde BRCA-1- of -2-mutatie in aanmerking moeten komen voor een jaar-
lijkse MRI van de borsten, naast de mammografie.14

De andere mogelijkheid om de kans tot het ontwikkelen van borstkanker bij
vrouwen met een sterk verhoogd risico te verkleinen is de preventieve borstklier-
verwijdering.15,16 Een buitengewoon ingrijpende maatregel. Ik kan u zeggen dat
ik, zeker in het begin, hier moeite mee heb gehad. Mag je als chirurg op het oog
gezonde organen verwijderen? Maar door de aanhoudende verzoeken van jonge
vrouwen die hun moeder, zussen, tantes relatief jong hebben zien overlijden aan
de gevolgen van borstkanker, ben ik er anders over gaan denken.
We hebben een programma ontwikkeld voor vrouwen die preventieve chirurgie

als de beste mogelijkheid voor hun situatie zien. De beslissing om je borsten pre-
ventief te laten verwijderen neem je niet zo maar. Het is een proces waarbij ge-
sprekken met verschillende specialisten onontbeerlijk zijn. De klinisch geneticus
informeert over hoe groot de kans is op het krijgen van borstkanker, de chirurg
legt uit wat de operatie precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en of er nog een
risico op borstkanker overblijft. Ook het gesprek met een ervaren medisch psy-
choloog is essentieel. De plastisch chirurg bespreekt de mogelijkheden tot borst-
reconstructie. Wat mag je verwachten, wat zijn de complicaties en hoe vaak ko-
men die voor? Na deze, vaak intensieve, gesprekken kiest ongeveer de helft van de

Mamma , wat e en zorg

9



vrouwen met een aangetoonde BRCA-1- of -2-mutatie voor preventieve chirurgie,
terwijl de andere helft voor screening met mammografie en MRI kiest. De vrou-
wen die voor preventieve chirurgie gaan zijn meestal jonger, hebben kinderen en
hebben vaker familieleden in de eerste graad verloren aan de gevolgen van borst-
kanker op jonge leeftijd.17

In het AvL voeren wij een complete borstklierverwijdering uit, waarbij de huid
wordt gespaard: de ‘skin sparing’ mastectomie. De plastisch chirurg verricht in
dezelfde operatie de borstreconstructie. Twee taken, twee teams die helemaal op
elkaar zijn ingespeeld. Deze werkwijze blijkt goed uit te pakken. Geen enkele van
de ruim 140 vrouwen met een BRCA-1 of -2-genmutatie die in het NKI/AvL een
preventieve dubbelzijdige borstklierverwijdering hebben laten uitvoeren, heeft la-
ter borstkanker gekregen. In ónze ervaring is het risico dan ook zo klein dat we
besloten hebben de vrouwen niet meer te controleren na preventieve borstklier-
verwijdering. Ik heb gemerkt dat dit voor veel vrouwen een enorme opluchting is.

Zijn er nog andere risico’s voor het krijgen van borstkanker?
En kunnen we die risico’s beperken?

Vaak wordt een verband gelegd tussen kanker en voeding. Voor borstkanker is dat
echter niet bewezen. Alleen meer dan drie glazen alcohol per dag geeft een klein
beetje meer risico. Toch zien we de incidentie van borstkanker in Nederland toe-
nemen. Hoe zou dat toch komen? Ik denk dat onze veranderende voortplantings-
cultuur een belangrijke reden is.18 Dames en heren, wat denkt u? Wie zal een
groter risico hebben op het krijgen van borstkanker? De vrouw die op haar zes-
tiende voor het eerst menstrueert, rond haar twintigste haar eerste kind krijgt en
een jaar lang borstvoeding geeft en dat ook doet bij haar volgende vier kinderen,
en voor haar vijftigste in de overgang raakt? Of de vrouw die op haar elfde of
twaalfde voor het eerst ongesteld is, kinderen na haar dertigste krijgt of kinderloos
blijft, omstreeks haar tweeënvijftigste in de overgang komt en vervolgens oestro-
geensubstitutie neemt vanwege overgangsklachten? Ik zal het u zeggen. De eerste
vrouw heeft maar liefst minder dan de helft risico op het ontwikkelen van borst-
kanker dan de tweede vrouw. Hoe komt dat? Om de eenvoudige reden dat de
laatste vrouw veel vaker een menstruele cyclus doormaakt waardoor de borstklie-
ren vaker gestimuleerd zijn door de oestrogene schommelingen. De invloed van
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vrouwelijke hormonen is nu eenmaal een cruciale factor in de ontwikkeling van
borstkanker. Het is duidelijk dat de situatie van de eerste vrouw vaak voorkwam in
de eerste helft van de twintigste eeuw, maar nu een uitzondering is. De voor de
hand liggende conclusie zou zijn dat we weer terug moeten naar jonger en méér
kinderen krijgen, maar het is de vraag of het streven tot verlaging van de borst-
kankerincidentie alléén deze verregaande implicatie rechtvaardigt.
U neemt het mij vast niet kwalijk dat ik hier niet serieus inga op de met regel-

maat terugkerende berichten over het vermeende gevaar van het dragen van beu-
gelbeha’s en het gebruik van deodorant, want hiervoor is geen enkel wetenschap-
pelijk bewijs. Er zijn wel steeds meer aanwijzingen dat voldoende lichaamsbewe-
ging, een uurtje sport per dag, het risico op borstkanker kan verminderen.19 Ik
wil met de stichting Pink Ribbon en de Borstkanker Vereniging Nederland graag
werken aan een programma waarmee iedere vrouw in Nederland op elk moment
in haar leven een zo goed mogelijke voorspelling van haar risico voor het krijgen
van borstkanker kan doen. En als er een verhoogd risico is, wat dan de mogelijk-
heden zijn om dit te verminderen.

De diagnostiek van afwijkingen in de borst

U kunt zich de schrik voorstellen van een vrouw die een knobbel in haar borst
ontdekt en door de huisarts verwezen wordt voor verder onderzoek. Of van de
vrouw die het bericht krijgt dat er bij het bevolkingsonderzoek een afwijking in de
borst is gevonden. Het eerste wat zij dan wil weten en het liefst zo snel mogelijk:
is het kanker of niet? Dagen- of wekenlang in onzekerheid verkeren is zenuw-
slopend. Om een eind te maken aan de lange periode van diagnostiek hebben we,
ruim tien jaar geleden, de mammapoli in het leven geroepen.
De gang van zaken op onze mammapoli is als volgt. Wanneer een vrouw belt

voor een afspraak kan zij meestal binnen een week terecht. De volgende dag ont-
vangt zij per post informatie over de mammapoli. Wat kan je verwachten? Welke
onderzoeken worden gedaan en door wie? En wanneer krijg je de definitieve uit-
slag? Tweemaal per week, op maandag- en donderdagochtend, worden vijftien
nieuwe patiënten op de mammapoli van het NKI/AvL gezien. Na de anamnese en
het lichamelijk onderzoek door een mammaspecialist krijgen de vrouwen dezelfde
morgen al het noodzakelijke onderzoek: mammografie, echografie en celpuncties
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van de afwijkingen. Aan het eind van de ochtend zijn deze onderzoeken beoor-
deeld en worden alle patiënten besproken. Hierbij zijn chirurgen, radiologen, nur-
sepractitioners en mammacareverpleegkundigen, de cytopathologen, vaak ook de
plastisch chirurgen, de radiotherapeuten en de internist-oncologen aanwezig. Op
basis van het onderzoek kunnen we gemiddeld tien van de vijftien vrouwen gerust-
stellen omdat er geen kanker is gevonden. Voor vijf vrouwen is er helaas slecht
nieuws. Bij een enkele vrouw is de diagnostiek nog niet zeker, bijvoorbeeld in de
situatie dat de afwijking alleen op het mammogram is te zien en niet met de echo.
Dan moeten er computergestuurde stereotactische dikkenaaldbiopten worden ge-
nomen. Meestal zijn de afwijkingen kleine kalkspatjes: de microcalcificaties. Vaak
kunnen we deze biopten nog dezelfde middag doen. Met deze werkwijze is de
periode van diagnostiek aanzienlijk bekort. Bovendien is de diagnose met een gro-
tere zekerheid gesteld. Als het kanker blijkt zijn, zijn ook de mogelijkheden tot
behandeling duidelijker.20

De behandeling van de borstkanker

Bij een deel van de vrouwen is er helaas de verdrietige zekerheid van de diagnose
borstkanker. Deze vrouwen willen meteen weten: Moet mijn borst eraf? Is het al
uitgezaaid? Ga ik er dood aan? Allemaal zeer invoelbare vragen. Als medewerker
van het mammateam weet je dat die vragen komen en zorg je voor goede uitleg
over wat er aan de hand is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Het multi-
disciplinaire overleg na de diagnose is daarvoor onmisbaar. Om het individuele be-
handelplan precies vast te stellen, komt het nog al eens voor dat extra onderzoek
nodig is. Het gaat dan vooral om de uitbreiding van kanker in de borst: is deze
zodanig beperkt dat borstsparende behandeling met een goed cosmetisch resultaat
verantwoord is? Of is de borstkanker uitgebreider en is er een reden om eerst te
beginnen met chemotherapie? Of is het beter om een borstamputatie te doen,
bijvoorbeeld huidsparend met onmiddellijke reconstructie?
De behandeling van borstkanker rust op drie pijlers:

– de behandeling van de kanker in de borst;
– de behandeling van lymfeklieren als er uitzaaiingen zijn;
– de adjuvante behandeling met chemotherapie of hormonale therapie.
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De behandeling van de kanker in de borst

Om de kans op het terugkomen van kanker in het gebied waar het ontstaan is zo
klein mogelijk te maken, zijn er twee typen operaties: de borstsparende behande-
ling en de borstamputatie. Mijn voorgangers, met name Joop van Dongen samen
met radiotherapeut Harry Bartelink, hebben veel onderzoek gedaan naar de spa-
rende therapie. Zij hebben aangetoond dat een borstsparende behandeling dezelfde
genezingskansen geeft als een borstamputatie.21 Niettemin bleek de borstsparende
techniek uit deze begintijd op lange termijn niet optimaal te zijn: door de grote
hoeveelheid weggenomen borstweefsel en de hoge bestralingsdosis raakte bij een
groot deel van de patiënten de borst ernstig vervormd.22 Een oplossing hiervoor
was de tumor vooraf beter in beeld te brengen, zodat de behandeling nauwkeuri-
ger kan worden uitgevoerd. Verbetering van de mammografie, de echografie en
vooral de introductie van de MRI zijn hierbij van grote betekenis gebleken. In het
MARGINS-onderzoek, gefinancierd door het KWF Kankerbestrijding en geleid
door Kenneth Gilhuys, vergelijken we in het NKI/AvL van iedere patiënt die in
aanmerking komt voor borstparende behandeling het mammogram en de echo
met de MRI. We zien dat bij een op de vier patiënten door de MRI het behandel-
plan wezenlijk verandert.23,24 Voorts kan de chirurg met behulp van driedimen-
sionale MRI-beelden gerichter opereren, en kan de radiotherapeut gerichter be-
stralen. Dus de mamma-MRI is heel nuttig en ik wil graag werken aan het
beschikbaar komen van een mamma-MRI voor alle vrouwen met borstkanker.
Een goed cosmetisch resultaat van de borstsparende behandeling bereik je ook

door plastisch chirurgische technieken: door het verschuiven van het overige
borstklierweefsel kan de holte worden opgevuld en wordt de borst als het ware
weer opgebouwd. Dit noemen we oncoplastische chirurgie. Ook voor de radio-
therapeut is deze operatietechniek van voordeel, omdat het doelgebied van de
extra bestraling kleiner is, waardoor er jaren later minder verlittekening, fibrose,
optreedt. Onze resultaten zijn mooi, niet alleen cosmetisch maar ook oncologisch:
er is minder dan 3% kans dat de borstkanker binnen vijf jaar in de borst terug-
komt.25,26 Daar kunnen we best trots op zijn.
Bij ongeveer de helft van de patiënten is de borstkanker té groot voor een goede

borstsparende behandeling. Moet er dan altijd een borstamputatie worden gedaan?
Nee, niet altijd, want we hebben ook de mogelijkheid van de neo-adjuvante che-
motherapie: beginnen met chemotherapie. Wat is daar de gedachte achter? Een
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aantal grote onderzoeken heeft aangetoond dat voor de uiteindelijke genezingskans
de volgorde van de verschillende behandelingen niet uitmaakt. Dus eerst operatie,
dan bestraling en vervolgens chemotherapie – de gebruikelijke volgorde – geeft in
vergelijking met eerst chemotherapie gevolgd door de twee andere behandelingen
geen slechtere genezingskans.27 Dus kunnen we net zo goed beginnen met chemo-
therapie. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste kan je aan de tumor in de borst
beoordelen of de chemotherapie effectief is. Zie je na de eerste kuren onvoldoende
resultaat, dan kun je overgaan op een ander type chemokuur. Door deze werk-
wijze wordt bij de meeste patiënten de tumor kleiner. Bij een op de vijf verdwijnt
de tumor zelfs helemaal. Er is niets meer te voelen, niets meer te zien op de MRI,
en ook niets meer te vinden bij microscopisch onderzoek. Het tweede voordeel is
dat we hierdoor ruim eenderde van de patiënten alsnog veilig borstsparend kunnen
behandelen.28 Deze neo-adjuvante chemotherapie vereist wel een zorgvuldige mo-
nitoring van de tumor in de borst. Ook hiervoor is de MRI de beste methode.
De Mammacarcinoom werkgroep van het NKI/AvL is al jaren geboeid door

deze behandelstrategie. Er loopt een aantal goede studies en de eerste resultaten
zijn nu bekend. Zo kunnen we beter de typen kanker onderscheiden die of juist
minder goed reageren op de behandeling.29 Verder kunnen we snel aan de tumor
beoordelen welke chemotherapiemiddelen het beste werken. Neo-adjuvante che-
motherapie is een heel goede optie voor veel patiënten. Desondanks moeten we
bij een op de drie patiënten toch een borstamputatie adviseren. Ook voor hen zijn
er mogelijkheden om het cosmetische resultaat te verbeteren: de borstreconstruc-
tie. Uitleg over de verschillende technieken en de risico’s hoort bij de voorlichting
aan de vrouw die een borstamputatie moet ondergaan. Als zij een reconstructie
overweegt moet altijd een pre-operatief consult van de plastisch chirurg worden
aangeboden. Kiest zij voor een reconstructie, dan kan deze het best aansluitend
aan de amputatie worden verricht: het resultaat is mooier en het scheelt minstens
één extra operatie.30 Het wordt vooral netter omdat we de huid kunnen sparen,
waaronder direct een prothese kan worden geplaatst. En de kans dat de kanker
terugkomt, is na een reconstructie even klein als zonder reconstructie.
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De behandeling van lymfeklieren

Borstkanker kan in de lymfklieren rond de borst, voornamelijk naar die in de
oksel, uitzaaien. Het is van groot belang te weten óf er lymfklieruitzaaiingen zijn,
want als dat zo is moeten deze natuurlijk behandeld worden. Ik ben opgeleid met
het principe dat elke borstkankerpatiënt een radicale oksellymfeklierverwijdering
moet ondergaan, ongeacht of er wel of geen verdachte klieren te voelen zijn. En
ook ik heb dat beleid jaren met verve verdedigd: het okselkliertoilet (wat een raar
woord is dat toch, maar een complete oksellymfeklierverwijdering is ook zo’n
mond vol) moest radicaal zijn, want als je te weinig lymfeklieren verwijderde,
was de kans groter dat het in de oksel terug zou komen.31 Het aantal lymfeklie-
ruitzaaiingen gaf ook een indicatie over de prognose: hoe meer klieren aangedaan,
des te slechter de prognose. Achteraf bleken de klieren bij het merendeel van de
patiënten schoon te zijn. Voor hen was de operatie in feite onnodig geweest. Maar
zij kregen wel te maken met de gevolgen, namelijk kans op pijnklachten, op een
dikke arm, of schouderfunctiestoornissen.
Gelukkig is daar een grote verbetering in gekomen. In 1992 kwam mijn collega

en voorganger Bin Kroon terug van een melanoomcongres waar de chirurg Do-
nald Morton uit Santa Monica zijn eerste bevindingen van het ‘schildwachtklier-
concept’ bij het melanoom had gepresenteerd.32 Bin zag direct het belang van dit
concept voor het melanoom. We hadden aanvankelijk twijfels of dit concept ook
voor borstkanker van waarde kon zijn. Borstkanker, zo dachten we, kon immers
naar álle lymfeklieren uitzaaien. Maar niets was minder waar. Ons onderzoek on-
der leiding van Omgo Nieweg, en vele andere onderzoeken, hebben onomstotelijk
aangetoond dat het uitzaaien naar de lymfeklieren volgens een bepaald patroon
verloopt: er is een directe verbinding tussen het tumorgebied en één, twee, soms
drie lymfeklieren rond de borst.33 De schildwachtklieren kunnen zich in de oksel
bevinden, maar ook naast het borstbeen of onder het sleutelbeen.34 Deze klieren
worden opgespoord met behulp van een lymfescan die meestal een dag voor de
operatie wordt gemaakt, en met een behulp van een blauwe kleurstof die vlak
voor de operatie, als de patiënt al onder narcose is, in of dicht bij de tumor wordt
gespoten. De operatie begint met het opsporen en verwijderen van de schild-
wachtlymfeklier en deze wordt direct, dus tijdens de operatie, nagekeken door de
patholoog. Is de schildwachtklier schoon, dan is de kans dat in andere lymfeklieren
zich alsnog uitzaaiingen bevinden heel klein, zodat van een radicale okselklierope-
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ratie kan worden afgezien.35 Zit er wel een uitzaaiing in dan is het in het algemeen
verstandig om ook de andere lymfeklieren te behandelen. De kans op nog meer
uitzaaiingen is zo’n 20%. Met deze methode kan dus 80% van de patiënten een
onnodig okselkliertoilet worden bespaard. Dit is een enorme vooruitgang. We
passen deze methode nu al bijna tien jaar toe en onze ervaring is dat bij slechts
drie op de duizend patiënten met een schone schildwachtklier er toch een uitzaai-
ing in de oksel tevoorschijn komt.36

We gaan nu een stap verder met het onderzoek. Moet bij elke patiënt met een
uitzaaiing in de schildwachtklier wel een radicale okselklieroperatie worden ge-
daan? Is bestraling van de oksel een optie? Om deze vraag te beantwoorden is de
EORTC Breast Cancer Group in 2001 het onderzoek ‘After Mapping of the Axil-
la: Radiotherapy or Surgery’ gestart, afgekort tot AMAROS. Deze internationale
studie wordt gecoördineerd vanuit de EORTC – weer een afkorting, die staat voor
European Organisation for Research and Treatment of Cancer –, wereldwijd de
grootste organisatie voor vergelijkend kankeronderzoek.37 De AMAROS-studie
vergelijkt de recidiefkans, de bijwerkingen en de lange termijneffecten van de stan-
daard okselklierverwijdering met die van de bestraling van de oksel. In de AMA-
ROS-studie zijn nu 3.600 patiënten opgenomen, en er zijn nog 1.000 patiënten
nodig voor een statistisch betrouwbaar resultaat. Over een à anderhalf jaar is deze
studie afgerond en we werken reeds aan een vervolgstudie.
Onze groep heeft een behoorlijk grote rol gespeeld in het verder verfijnen van

de schildwachtklierprocedure, niet alleen op het gebied van borstkanker, maar ook
voor andere tumorsoorten. Over dit onderwerp zijn in de afgelopen jaren vijf
proefschriften verschenen en het zesde is in voorbereiding.

De adjuvante behandeling met chemotherapie of hormonale
therapie

Dan komt de belangrijke vraag of de borstkanker zich in het lichaam heeft uitge-
zaaid. We weten op voorhand dat dit bij een deel van de patiënten het geval zal
zijn. Bij de primaire diagnose van borstkanker kunnen we deze uitzaaiingen slechts
zelden vinden. Ook al worden met aanvullend onderzoek geen uitzaaiingen gevon-
den, toch bestaat bij elke patiënt de kans dat ze wel aanwezig maar nog niet waar-
neembaar zijn. Deze kans kan per patiënt statistisch berekend worden aan de hand
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van een aantal kenmerken: de grootte van de tumor, de groeiwijze – we noemen
dat de differentiatiegraad –, de hormoongevoeligheden en het aantal lymfeklieruit-
zaaiingen.38 Met aanvullende chemotherapie zijn we, afhankelijk van de hormoon-
gevoeligheid van de tumor en de leeftijd van de vrouw, in het algemeen in staat om
de kans op uitzaaiingen met ongeveer een kwart te verminderen. Zijn de kanker-
cellen hormoongevoelig, dan kan door middel van aanvullende behandeling met
anti-oestrogenen dat risico nog eens met zo’n 30 tot 40% worden verkleind.39

Dit noemen we adjuvante chemotherapie of hormonale therapie. Als adjuvante
behandeling wordt gegeven, weten we dat we ook een deel van de patiënten be-
handelen dat dat niet nodig heeft: óf de uitzaaiingen hebben nooit een kans gehad,
óf de uitzaaiingen groeien helaas onder de medicijnbehandeling door en blijken er
ongevoelig voor te zijn. De prognose-inschatting zoals deze vrijwel overal wordt
toegepast, is onnauwkeurig, waardoor veel patiënten overbehandeld worden. Bo-
vendien is het niet mogelijk de mate van gevoeligheid van de kankercellen voor de
chemotherapie van te voren te bepalen. We zijn dus naarstig op zoek naar kenmer-
ken van de tumor die veel beter de prognose inschatten, en naar kenmerken die
het effect van de hormonale en chemotherapie voorspellen, de predictieve facto-
ren.
Het onderzoek naar een betere prognosebepaling in het NKI/AvL heeft enkele

jaren geleden voor een doorbraak gezorgd. Onder leiding van Laura van ’t Veer,
Rene Bernards en Mark van de Vijver is de 70-genen test ontwikkeld.40 Dit ver-
dient uitleg. Sinds 1983 heeft het NKI/AvL een tumorbank waarin stukjes bevro-
ren tumor zijn opgeslagen. Uit deze weefselbank zijn tumoren geïdentificeerd van
vrouwen die meer dan tien jaar daarvóór behandeld waren voor borstkanker, geen
lymfeklieruitzaaiingen hadden en geen aanvullende behandeling hadden gehad.
Voorts zijn twee groepen tumorsamples onderscheiden: samples van patiënten bij
wie binnen vijf jaar uitzaaiingen tevoorschijn waren gekomen en samples van pa-
tiënten bij wie dat niet was gebeurd. Vervolgens is met behulp van een geavan-
ceerde techniek, de ‘micro-array’ techniek, het genexpressiepatroon van de kan-
kercellen uit al deze samples beoordeeld: welke genen waren afgeschakeld, welke
genen waren juist aangeschakeld of tot ‘overexpression’ – te veel activiteit – ge-
komen? Met deze micro-array techniek kan de activiteit van het gehele menselijke
genoom, dat bestaat uit zo’n 25.000 genen, worden beoordeeld. Uit deze enorme
hoeveelheid gegevens van aan- en afgeschakelde genen zijn er zeventig gedestil-
leerd die te maken hebben met de uitzaaiingsneiging van kankercellen. Patiënten
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met borstkanker zonder lymfeklieruitzaaiingen hebben in het algemeen 30% risico
op uitzaaiingen in het lichaam binnen tien jaar. Uit ons onderzoek blijkt ongeveer
de helft van deze patiënten een gunstig 70-genen profiel te hebben met meer dan
95% kans om na tien jaar in leven te zijn. De andere helft heeft een ongunstig
profiel met ongeveer 40% kans op uitzaaiingen. Het zal u duidelijk zijn dat de
winst van adjuvante chemotherapie voor patiënten met een gunstig profiel heel
klein is en voor patiënten met een ongunstig profiel juist groot.41

In de afgelopen jaren is het 70-genen profiel verder ontwikkeld tot een repro-
duceerbare en voor de dagelijkse praktijk geschikte test, de zogenoemde ‘Mam-
maPrint’. Bovendien hebben Stella Mook en Laura van ’t Veer heel recentelijk
aangetoond dat het 70-genen profiel even goed de prognose voorspelt van patiën-
ten mèt lymfeklieruitzaaiingen. We kunnen van déze patiënten ruim eenderde
identificeren dat meer dan 95% kans heeft om na tien jaar in leven te zijn. Mo-
menteel dicteren alle richtlijnen dat patiënten met lymfeklieruitzaaiingen adju-
vante chemotherapie moeten krijgen. Het is heel goed mogelijk dat eenderde van
deze patiënten, namelijk dat met een gunstig 70-genen profiel, geen chemothera-
pie nodig heeft. Deze test is ontwikkeld en bevestigd aan de hand van weefsel van
patiënten die allemaal in het verleden zijn behandeld. Het is belangrijk om dit
principe ook te testen bij patiënten die nu gediagnosticeerd zijn met borstkanker:
kunnen we hun chemotherapie besparen? Hebben zij dan een even goede gene-
zingskans?
Om voorgoed de waarde van het 70-genen profiel voor de klinische besluitvor-

ming vast te stellen is door de EORTC samen met de TRANSBIG, een netwerk
van onderzoekers, de MINDACT-studie in het leven geroepen. MINDACT staat
voor ‘Micro-array In Node Negative Disease may Avoid Chemo Therapy’.42 Dit
mag u vergeten, onthoud maar MINDACT. Patiënten die met deze studie mee-
doen, krijgen allemaal een optimale prognose-inschatting: door het gebruikelijke
pathologieonderzoek, en door het 70-genen profiel. Patiënten die een hoger risico
hebben op uitzaaiingen op grond van de traditionele pathologiekenmerken en op
grond van het 70-genen profiel, krijgen altijd chemotherapie geadviseerd. Patiën-
ten die gunstige klinische kenmerken hebben en een gunstig 70-genen profiel,
krijgen geen chemotherapie en eventueel wel antihormoonbehandeling. Bij onge-
veer eenderde van de patiënten komen beide inschattingen niet overeen, of omdat
de klinische inschatting ongunstig is terwijl het 70-genen profiel zegt dat het een
gunstige tumor is, of andersom. Deze zogenoemde discordante patiënten worden
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geloot tussen het krijgen van chemotherapie op basis van het 70-genen profiel, of
chemotherapie op basis van de klinische kenmerken. Vervolgens worden deze
groepen vergeleken en wordt gekeken of ze dezelfde prognose hebben. De in-
schatting is dat uiteindelijk ongeveer 20% van de patiënten geen chemotherapie
nodig heeft. Van de tumor van elke patiënt wordt naast het 70-genen profiel ook
een 25.000 genen micro-array gemaakt. In de komende jaren zullen 6.000 patiën-
ten in de MINDACT-studie worden opgenomen, wat zal resulteren in een unieke
databank van deze patiënten. Met deze schat aan gegevens kunnen we ook predic-
tieve tests voor het effect van de verschillende chemotherapieën en hormonale
therapieën gaan ontwerpen. Er zullen vele vervolgstudies binnen de MINDACT
en het TRANSBIG-consortium uitgevoerd gaan worden.43 En een belangrijk deel
zal geïnitieerd worden vanuit het Nederlands Kanker Instituut.
Ik heb deze verschillende studies met opzet genoemd en nader toegelicht, om-

dat ik vind dat wetenschappelijk onderzoek een essentieel onderdeel is van de be-
handeling. Alleen op deze manier kunnen we vooruitgang boeken.

De voorlichting

Een vrouw met borstkanker heeft behoefte aan informatie, veel informatie, maar
vooral goede informatie. Goede voorlichting draagt bij tot een beter herstel. Zo
hebben we jaren geleden al aangetoond dat vrouwen die in aanmerking kwamen
voor een borstsparende behandeling en die een speciale CD-ROM te zien kregen
met alle denkbare voorlichting, een jaar na de behandeling beduidend minder pijn-
klachten hadden en lichamelijk beter functioneerden dan de vrouwen die dat pro-
gramma niet hadden gezien. Beide groepen hadden dezelfde operatie ondergaan.
Het is mijn vaste overtuiging dat de weg naar herstel van de patiënt al begint
voordat de behandeling is begonnen met goede voorlichting.44

Centraal of decentraal?

Iedereen die zich met borstkankerzorg bezighoudt, weet welke voorzieningen nodig
zijn om een optimale zorg voor de borstkankerpatiënt te garanderen.45,46,47 Ver-
schillende belangrijke onderdelen heb ik al genoemd en weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1 Wat is er nodig voor een goede borstkankerzorg?

Mammapoli & mammateam

Nurse practitioners

Mammacare-verpleegkundigen

Chirurg-mammaspecialist

Gespecialiseerde radioloog met: - echografie

- digitale mammografie

- mamma-MRI

- alle beeldgeleide punctiemogelijkheden

Mammapatholoog

Radiotherapeut

Nucleaire Geneeskunde

Internist-oncoloog

Plastisch chirurg

Psycholoog

Fysiotherapeut

Klinisch geneticus

Wetenschappelijk onderzoek met

Data- management

De tabel laat zien welke voorzieningen nodig zijn om optimale borstkankerzorg te
verlenen. Een heel belangrijk aspect wil ik nog wel bespreken. Ik ben van mening
dat van elke borstkankerpatiënt tumorweefsel moet worden ingevroren voor de
mogelijkheid van geavanceerd moleculair onderzoek van de tumor: of voor nu, of
voor later, voor diagnostiek en voor onderzoek. Dit behoort een standaard proce-
dure op de afdeling Pathologie te zijn.
Deze optimale zorgketen is lang niet overal aanwezig. Het gevolg daarvan is dat

naar mogelijkheden wordt gezocht om de patiënt de noodzakelijke diagnostiek en
zorg toch te kunnen verlenen. Maar dat betekent extra afspraken, meer patiënten-
bewegingen, tijdverlies, meer overdrachtsmomenten met het risico dat informatie
verloren gaat, meer kosten, enzovoorts. Het zal u niet verrassen dat ik een groot
voorstander ben van een netwerk van mammateams in Nederland, zodat de beste
zorg voor iedere patiënt beschikbaar is. Of dat twintig, dertig of veertig mamma-
teams moeten worden kan ik nu niet zeggen. Ik ben óók van mening dat de kan-
kerbehandelingen op zích in Nederland in het algemeen goed uitgevoerd worden.
Dus een verbetering van de organisatie van zorg zal zich niet zozeer vertalen in
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betere genezingskansen of in daling van de borstkankersterfte.48 Maar het zal ze-
ker leiden tot meer tevreden patiënten, betere cosmetische resultaten, vlottere
procedures en sneller herstel met minder complicaties. En, last but not least, ook
tot tevreden ziektekostenverzekeraars omdat efficiënter werken nu eenmaal kos-
tenbesparend is.

Onderwijs

Met veel plezier zal ik de colleges chirurgische oncologie en mammapathologie
blijven geven aan de studenten geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.
De begeleiding van junior co-assistenten is altijd leuk en geeft voldoening. Ik zou
graag zien dat meer co-assistenten bij het Nederlands Kanker Instituut hun keuze-
co-schappen of de wetenschappelijke stage komen doen. Wij hebben een oplei-
dingsbevoegdheid voor de arts in opleiding tot specialist-chirurg, de AIOS. Dit is
een stageopleiding in samenwerking met het cluster van het AMC. Elk halfjaar
komt een nieuwe AIOS bij ons werken. De assistent-chirurgen zijn in hun tweede
of derde jaar van hun opleiding en leren vooral de mammachirurgie, en ook de
algemeen chirurgisch oncologische principes. Er is zeker ruimte voor een tweede
AIOS, ook daar wil ik op korte termijn naar streven. Voorts is er de samenwer-
king met het AMC voor de opleiding tot chirurgisch oncoloog, de CHIVO: Chi-
rurg In Voortgezette Opleiding. Deze opleiding is gestart door Jan van Lanschot
en Bin Kroon en heeft inmiddels met succes acht chirurg-oncologen afgeleverd.
De opleiding duurt twee jaar en de jonge chirurg werkt één jaar in het AvL, met
als aandachtsgebied mamma, melanoom, sarcoom, longkanker en bijzondere vor-
men van buikchirurgie. Het andere jaar werkt hij of zij in het AMC met als aan-
dachtsgebied vooral de slokdarm-, lever-, galweg-, alvleesklier- en dikkedarmchi-
rurgie. Ik kijk uit naar de voortzetting van deze vruchtbare samenwerking, nu met
de nieuwe opleider Olivier Busch.

Dankwoord

De Raad van Bestuur van het Nederlands Kanker Instituut en het College van Be-
stuur van de Universiteit van Amsterdam ben ik veel dank verschuldigd. Ik voel

Mamma , wat e en zorg

21



het als een groot voorrecht te zijn benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Heelkundige
Oncologie, met de leeropdracht ‘De diagnostiek en behandeling van het mamma-
carcinoom’. Ik dank het Curatorium, in het bijzonder Ton Berns, Sjoerd Roden-
huis, Louise Gunning Schepers en Dirk Gouma voor het in mij gestelde vertrou-
wen.
Velen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Dank aan en erkenning voor

degenen die mij in mijn opgroeien begeleid hebben, in mijn jonge jeugd, en later
tijdens mijn middelbare schooltijd in Utrecht. Mijn vader leeft niet meer. Je kunt
er donder op zeggen, een veel gebezigde term van hem, dat hij het hier prachtig
had gevonden.

Al op mijn negende wist ik dat ik chirurg wilde worden. In mijn studie Ge-
neeskunde voelde ik me dan ook als een vis in het water. Als broekie van vijfen-
twintig heb ik mijn eerste schreden op het dokterspad gezet in het Antonius Zie-
kenhuis, toen nog gesitueerd in de Jan van Scorelstraat te Utrecht, op de afdeling
interne geneeskunde onder Ed de Maat en Otger Meeuwissen. Ik dank hen voor
een goede leerschool, met een goede basis voor mijn latere carrière.
Zeergeleerde Theo van Straten, Huub Kluck, Fred Croiset van Uchelen, Boy

Bruininckx, mijn opleiders in het St. Josef Ziekenhuis in Eindhoven: u dank ik in
het bijzonder voor de goede en brede opleiding tot chirurg en voor de ruimte die
u mij heeft gegeven om te kunnen promoveren. Twee adagia komen mij nog dage-
lijks van pas: ‘angst is een slechte raadgever’, en ‘wie haast heeft moet rustig aan
doen’. Het was een geweldige tijd in het JOEP.
Hooggeleerde Emil van Slooten, hooggeleerde Joop van Dongen en zeerge-

leerde Huub Kluck. Graag wil ik u bedanken voor uw begeleiding van mijn proef-
schrift en mijn wetenschappelijke vorming. U heeft mij op het mammapad ge-
bracht. Beste Joop, je had veel vertrouwen in mij gezien je onbaatzuchtige
overdracht van je vele functies in de ‘mammawereld’: de EORTC Breast Cancer
Working Group, European Society of Mastology, de IKA mammawerkgroep, de
NKI/AvL mammawerkgroep, het NABON (het Nationaal Borstkanker Overleg
Nederland), werkzaamheden binnen het CBO, om de belangrijkste te noemen.
Heel veel dank voor je afgewogen adviezen, subtiele correcties, niet aflatende
hulpen en voor het feit dat je mij altijd mijn gang liet gaan.
Hooggeleerde Bin Kroon is hier helaas vandaag niet aanwezig. Ik ben hem zeer

erkentelijk voor de steun die hij mij gegeven heeft. Zijn adagium ‘sterke groepen
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moet je stimuleren en alle ruimte geven’ heeft mij veel geholpen. Zonder die
drijvende kracht had ik de mammagroep niet zo kunnen uitbouwen.
Dank aan mijn collega’s van de chirurgische groep, dat zij mij vertrouwen als

primus interpares, als hoofd van de afdeling heelkunde. Men zegt wel eens: ‘Om
in het NKI/AvL te werken moet je een beetje gek zijn.’ Het mooie is dat al mijn
collega’s ieder op zijn of haar eigen wijze daaraan voldoet. Joop van Dongen, al
genoemd, Ernst Gortzak met zijn ongeëvenaard associatief vermogen en Frans
Zoetmulder met zijn bijzondere operatieve vaardigheden, zijn met pensioen. Frits
van Coevorden is gek op levers en sarcomen, wars van dikdoenerij en fel gekant
tegen schijnbaar hopeloze ingrepen. Omgo Nieweg heeft al vele proefschriften
geschreven, is opinion leader op melanoom gebied, en gaat stug door met zijn
onderzoek, waar we als groep van kunnen profiteren. Vic Verwaal maakt regel-
matig de afdeling gek met zijn HIPEC-operaties, maar weet wel veel ‘opgegeven’
patiënten met buikvlieskanker weer terechte hoop te geven, en het HIPEC-onder-
zoek op stoom te houden. Houke Klomp is gegrepen door de longkankerproble-
matiek en bouwt voortvarend aan een goed klinisch en wetenschappelijk program-
ma. Hester Oldenburg en Marie Jeanne Vrancken-Peeters zijn mijn strijdmaatjes
in de mammazorg, en zijn zo gek om in de avonduren het geweldige Borstkanker-
boek te schrijven. Jullie zijn ook hoedsters van mijn programma zodat het niet
overvol raakt, en van het wetenschappelijke programma voor het mammacarci-
noom. Dank voor jullie vriendschap. Theo Ruers, binnengehaald voor de com-
plexe GE-chirurgie, was zo gek om het clusterhoofdschap te aanvaarden. Je in-
breng, vooral het ambitieuze plan om in ons instituut op de operatiekamer units
voor minimaal invasieve behandelingen voor elkaar te krijgen, zal ons een flinke
stap voorwaarts kunnen brengen. Van Johanna van Sandick, de jongste telg van de
snijdersfamilie, hebben we hoge verwachtingen. Johanna, ik heb er alle vertrou-
wen in dat je ze waarmaakt, maar laat je niet gek maken. Allen dank voor jullie
inzet. Samen met jullie hoop ik mijn stokpaard verder vorm te geven: optimale
patiëntenzorg moet verweven zijn met klinische en translationele research. Mari-
anne Piek-den Hartog en Reinie Kaas, jullie vormen en vormden de spil van onze
screeningspoli. Dankzij jullie inzet worden heel veel vrouwen gerustgesteld, is een
aantal voor verder kwaad behoed en was het NKI/AvL zo succesvol in de MRISC-
studie.
Mijn grote dank gaat uit naar ons mammateam met de nurse practitioners, en

de mammacare-verpleegkundigen. Jullie maken het ziekteproces voor de patiënten
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een stuk minder moeilijk te begrijpen en te verwerken. Ik hoor vaak van patiënten
dat ze zich ‘in een warm bad’ voelen, veilig, gesteund en begrepen, voor, tijdens
en na de behandelingen.
Alle CHIVO’s en AIOS: jullie hebben mij veel geleerd en scherp gehouden door

veel te vragen, door een open kritische houding. En zonder uitzondering zijn jullie
altijd behulpzaam en bereid een stapje harder te lopen om iets te leren. Het is een
voorrecht opleider te mogen zijn. Ik hoop dat ik jullie ook wat geleerd heb.
De afdeling zou een chaos zijn geweest, financieel aan de afgrond en een stuk

minder vrolijk zonder Hans Schoo, onze manager. Dank voor je goede zorgen en
de plezierige samenwerking.
Dank ook aan al mijn collega’s in het AvL, te veel om op te noemen, en met

name mijn collega’s binnen de Heelkundig Oncologische Discipline, het HOD,
voor de altijd vlotte en goede samenwerking dankzij de voor het AvL zo kenmer-
kende korte lijnen. Maar de plastisch chirurgen wil ik toch wel in het bijzonder
noemen. We opereren bijna dagelijks samen en dat gaat altijd in uitstekende har-
monie. Medewerkers van de operatieafdeling: dank voor jullie zorgvuldige hulp,
onderhoudende gesprekken en prettige werksfeer.
Mijn AMAROS-studiemonitoren, vooral Philip Meijnen en Marieke Straver.

Jullie doen er alles aan om de AMAROS-studie tot een goed einde te brengen,
daarvoor trotseren jullie zelfs de meest weerbarstige EORTC-data-manager. Zon-
der jullie geen AMAROS, en dan ook nog eens promoveren op een ander onder-
werp.
De geweldige medewerkers, of beter hoofdwerkers, van de MINDACT-studie.

Stella Mook en Inge Eekhout, jullie maken de studie pas echt groot. Dat was de
studie al wel in mijn mind, maar door jullie act lukt het echt.
Dan zijn er de verschillende gremia waarin ik actief ben, waarvan ik de mede-

werkers veel dank verschuldigd ben, anders was ik vast niet zo productief geweest.
Van de EORTC Breastgroup wil ik alleen de secretaresse noemen, Jolanda

Remmelzwaal. Zonder haar was de Breastgroup een wassen neus geweest.
De laatste jaren was de hulp van Elise van Leeuwen-Stok, secretaresse/coördi-

nator van het NABON onmisbaar. Zonder haar stond de NABON er niet zo voor,
was de BOOG, de Borstkanker Onderzoeks Groep Nederland, niet zo stevig in
elkaar gezet en had ik regelmatig met de mond vol tanden gestaan op de verschil-
lende vergaderingen. Hetzelfde geldt voor de IKA-mammawerkgroep.
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Twee namen wil ik nog speciaal noemen. De eerste is Hans Peterse, de onver-
vangbare patholoog die afgelopen zomer plotseling is overleden. Van hem heb ik
zoveel geleerd, zoveel gezien, zoveel begrepen, en in zo’n goede samenwerking.
Hij heeft mij mede gevormd. Ik mis hem elke werkdag.
En Laura van ’t Veer. Wij hebben elkaar begin jaren negentig ergens tijdens een

diner in Schoonhoven of zo ontmoet en sindsdien hebben wij elkaar niet meer
losgelaten, in de goede zin van het woord. Eerst hebben we de polikliniek Famili-
aire Tumoren met de moleculair-pathologische diagnostiek opgezet. Toen kwam
het 70-genen profiel met al zijn spin-off. Altijd inspirerend, altijd enthousiasme-
rend. Onder het motto ‘er zijn geen problemen maar kansen’ werken we in een
uitstekende open verstandhouding. Dank je.
Graag wil ik ook al degenen bedanken die mij secretariële en logistieke onder-

steuning hebben gegeven. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat secretaresses ge-
weest die mij hebben geholpen. Van hen wil ik mijn huidige secretaresse Olga
Klok en haar voorgangster Ivy van de Velde hier noemen. Jullie zijn bijzonder:
bijzonder in het structureren van mijn chaos, en het mij helpen met vele aller-
laatste en ook wel ongebruikelijke klussen. Zonder die steun was ik vast niet zo
ver gekomen.
Ik ben blij dat ik vandaag omringd ben door mijn familie. Broers, zussen, zwa-

gers en schoonzussen, neven en nichten, en vele vrienden. Ik waardeer het zeer
dat jullie hier zijn om naar dit lange verhaal te komen luisteren.
Karin, Sterre en Pim, jullie dank ik graag op een ander moment. Een ding wil

ik wel hier kwijt: jullie maken m’n leven zo rijk.

Ik heb gezegd.
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