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‘Op vrijdag hoorde ik dat het niet goed was en de woensdag erop werd 
mijn linkerborst geamputeerd. De arts in het VU Medisch Centrum, 
waar ik in die korte tijd via via ook nog was geweest, gaf hetzelfde advies 
als het St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk: de tumor kon er maar beter 
zo snel mogelijk uit. Daar heb ik me toen maar aan overgegeven. Omdat 
bleek dat ik drie uitzaaiingen had in de poortwachterklier ging ik even 
later weer onder het mes voor een okselkliertoilet. Bij die operatie werd 
een zenuw geraakt waardoor ik sindsdien pijn in mijn arm heb, en soms 
ook last van oedeem. ‘

Vrouw met één borst
‘In de spiegel zag ik mezelf steeds als een vrouw met één borst. Dat beeld 
paste niet bij mij. De uitwendige prothese die ik twee jaar heb gedragen, 
vond ik nooit prettig. Er ontstond zo’n raar kuiltje tussen het operatie-
gebied en de prothese. Bij het bukken in een winkel bijvoorbeeld lette ik 
daar altijd op. Na de okselklierverwijdering vierde ik met mijn man en 
twee kinderen vakantie op een camping bij Zwolle. Zo konden we weg 
en zat ik toch vlakbij het ziekenhuis in Harderwijk voor alle (wond)con-
troles. Op een dag hoorde ik mijn dochter, die toen drie was, aan iemand 
vertellen: “Mijn moeder hebt d’r borst eraf, maar de dokter gaat een nieu-
we timmeren.” Kennelijk had ik toen al voor een reconstructie gekozen.’

Vastberaden
‘Een siliconenborst wilde ik liever niet. Als je ligt, dan staat ‘ie nog steeds 
overeind; en ik vond het risico op lekken een eng idee. Een borst van eigen 
weefsel voelt warm aan, het materiaal is helemaal van jezelf. Dat sprak 
mij veel meer aan. De operatie vanuit de rugspier vond ik niet zo’n mooi 

resultaat geven. Bovendien was ik bang dat ik nog meer last van mijn arm 
zou krijgen. Dus werd het de DIEP-lapmethode. Dat mijn overtollig buik-
weefsel daarvoor gebruikt kon worden, was mooi meegenomen. Bij een 
collega die een preventieve operatie had ondergaan, kon ik het resultaat 
van deze methode zien. Maar ik heb ook foto’s bij de plastisch chirurg 
bekeken; ook van minder mooie resultaten. Je kunt nergens op rekenen, 
maar ik wilde dit graag. De operatie in een van de Isala Klinieken duur-
de zes en een half uur en toen ik wakker werd, was ik kotsmisselijk. Ik 
moest bijna een week in het ziekenhuis blijven en daarna nog een aantal 
weken thuis revalideren. Ik kreeg meerdere ontstekingen aan de wond 
op mijn buik en er lekte wondvocht. Toch betekende die operatie voor 
mij vooral een afsluiting van een nare periode. Alles was weer zo mooi 
en goed mogelijk. Dat gaf mij een gevoel van rust en trots en maakte dat 
ik verder kon.’ 

Van mezelf
‘Ik kon weer een normale bh dragen, ik hoefde niet meer op mijn kleding 
te letten, ik voelde me weer vrij om in een bikini te lopen. Nu kan het 
me eigenlijk niet schelen als iemand een stukje van een litteken ziet dat 
boven de bikini uitsteekt. Wie het ziet, ziet het maar. Met de uitwendige 
prothese was dat heel anders, terwijl het helemaal niets is om je voor te 
schamen. Ik heb alle respect voor iedereen die een andere keuze maakt 
dan ik. Voor mij voelt dit als van mezelf. 
Ik vind het ook wel fijn voor mijn dochter. Zij is nu bijna elf jaar; haar bor-
sten beginnen net een beetje te groeien. Zo heeft zij toch het vrouwbeeld 
van een moeder met twee borsten. Zoals ik nu ben, voelt het voor mij 
meer compleet.’  

De naakte waarheid

Jeannette Willemse (52)

Borstkanker
Jeannette kreeg in 2009 de 
diagnose borstkanker. De 
tumor bleek HER2-positief. 
Er werden drie uitzaaiingen 
in de oksel gevonden.

Behandeling  
Na een borstamputatie 
en okselkliertoilet kreeg 
Jeannette chemotherapie 
en een behandeling met 
Herceptin; al met al duurde 
dat zo’n anderhalf jaar. 
In 2011 liet zij haar borst 
reconstrueren met eigen 
weefsel volgens de  
DIEP-lapmethode.

De dokter heeft een nieuwe 
borst getimmerd

Borstkanker laat zijn sporen na, van binnen en van buiten. Vrouwen en mannen vertellen zonder opsmuk 
over de nieuwe relatie met hun lichaam. Tekst: Ulrike Schmidt ~ Foto: Teska Overbeeke
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B wordt gefinancierd met bijdragen van de volgende bladpartners:

Ook bladpartner worden?
Neem dan contact op met Lieke Steinmeijer, steinmeijer@borstkanker.nl  
T (030) 291 72 22

Redactie (redactie@borstkanker.nl)
Dagmar van Amerongen,  
Mariette Bergmans, Leonie de Gruiter, 
Ragna van Hummel, Rianne Romijn,  
Ulrike Schmidt, Marga Schrieks, 
 Maaike Schuurman, Esther Smid, 
Mirjam Velting, Aukje Cnossen 
(verpleegkundig specialist), 
 Miranda Ernst (oncologisch 
mammachirurg), Margreet Jonker 
(coördinatie medische teksten),  
Gijs van Leeuwen (patholoog), 
Marieke Traa-van de Grootevheen
(nurse practitioner mammacare)

Concept en Realisatie
BVN en Meander Media
Eindredactie
Esther Smid – Tekst & Eindredactie
Art direction en Vormgeving
Van Lennep
Druk
Drukkerij Aeroprint

Met dank aan alle geïnterviewden en 
collega’s van BVN.

Borstkankervereniging Nederland 
(BVN)
www.borstkanker.nl, 
info@borstkanker.nl 
www.brca.nl
T (030) 291 72 22 

(ma t/m vr, 9.00 – 16.00)
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht

@borstkanker
facebook.com/borstkanker
IBAN NL54INGB0008148115

Oplage 15.000, ISSN 2212-1560

Disclaimer Niets uit deze uitgave 
mag worden overgenomen, 
vermenigvuldigd of gereproduceerd 
zonder schriftelijke toestemming van 
BVN en/of andere rechthebbenden. 
Aan de informatie in de artikelen 
in B kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Berichten van onze 
bladpartners 
(advertorial)

Oncotype DX®
De Oncotype DX® Borstkankertest is een 
genentest van Genomic Health welke informatie 
geeft die artsen kan helpen aan een individueel 
afgestemd behandelplan. Bevindingen bij meer 
dan 50.000 patiënten bewijzen dat met  
Oncotype DX® bij meer dan de helft van de  
patiënten effectief afgezien kan worden van 
chemotherapie. Het is een genentest die 
het risico van terugkeer van kanker en de 
waarschijnlijkheid van chemotherapievoordeel 
voorspelt in een vroeg stadium van invasieve 
borstkanker. Daardoor wordt de test beschouwd 
als zorgstandaard. www.genomichealth.com

Roche in borstkanker
Roche maakt zich hard voor een wereld waarin 
vrouwen niet meer overlijden aan borstkanker. 
Dit doen we onder andere door het ontwikkelen 
en op de markt brengen van innovatieve 
geneesmiddelen en het ondersteunen van 
organisaties zoals BVN en Pink Ribbon. Er is veel 
bereikt in de behandeling van borstkanker, maar 
nog niet genoeg. Roche gaat verder. 'Doing now 
what patients need next'. www.roche.nl

MammaPrint ©
MammaPrint is een borstkankertest van 
Agendia die bepaalt hoe agressief een tumor 
zich gedraagt. Met MammaPrint krijgt men een 
duidelijke uitslag Laag Risico of Hoog Risico op 
uitzaaiingen. Op basis van deze uitkomst kan 
de behandelend arts, samen met de patiënt, 
geïnformeerd bepalen welke behandeling het 
beste is na de operatie. Het is aangetoond dat 
bij Laag Risico, de patiënt beperkt baat heeft bij 
chemotherapie. MammaPrint is in elk ziekenhuis 
beschikbaar. Voor meer informatie bezoek  
www.mammaprint.nl 
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