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De behandeling

Zij stelt gerust
en begeleidt
Het Mammacentrum van Treant biedt borstkankeronderzoek en uitslag op één dag. De meeste vrouwen gaan
opgelucht naar huis, maar wat als de uitslag verdacht of duidelijk kwaadaardig is? De verpleegkundig consulent
oncologie begeleidt patiënten tijdens hun behandeling en de nasleep. Zij legt uit en fungeert als aanspreekpunt
en belangenbehartiger. Ze is daarmee degene die de gang van zaken in de gaten houdt. Daarbij hoort het na
gaan of alle afspraken goed gepland zijn, of het thuis goed gaat en hoe de patiënt er zelf geestelijk in staat.
Ook informeert de consulent naar de mensen in haar directe omgeving. Kanker heb je immers nooit alleen.

Dorinda Lennips

Verpleegkundig consulent oncologie

‘Ik begin altijd met de vraag hoe het met de
patiënt gaat. Hoe staat zij in het leven en hoe is dit
nieuws bij haar en haar familie aangekomen? Wat
voor werk doet ze, heeft zij kinderen en hoe is
het na dit nieuws met hen? Ook met Annet Vos
heb ik dit allemaal besproken. Hierna breng ik
het gesprek langzamerhand op de operatie en
de nabehandeling. We nemen door welke op
tie met de chirurg is besproken en ik vertel
nog eens wat mijn rol is de komende
maanden of langer. Borstkanker heeft
effect op de mensen om je heen en op
alles wat je doet. Daarbij is gevoel en het
welbevinden van de patiënt erg belang
rijk. Zo is Annet Vos vrijwilliger bij het
Jannes van der Sleedenhuis in Hooge
veen. Dat heeft ze tijdelijk stopgezet. Het
is logisch dat ik dan informeer hoe zij zich
daarover voelt. De chirurg, verpleeg
kundig specialist en physician assistant
letten daar natuurlijk ook op, maar zijn
meer gericht op de medische kant. Door
de eerste schok dringt de informatie op
dat moment meestal niet goed door. Ik
kan als consulent alles nog eens rustig
doorspreken met de patiënt.’

‘ Ik denk per
stap mee ’
‘Met Annet en haar man was er meteen
een erg open gesprek. Ze waren blij te
horen dat er een behandeling mogelijk was
met een grote slagingskans. Alle onderdelen
van het behandeltraject komen aan de orde,
de focus ligt telkens op het eerstkomende
deel van de behandeling. Ik denk per stap
mee over hoe we de behandeling zo prak
tisch en comfortabel mogelijk kunnen
regelen. Soms zelfs inpassend tussen

belangrijke momenten in hun leven, zoals
een bruiloft of andere gebeurtenis. Als
het nodig is verwijs ik naar andere hulp
verleners zowel binnen als buiten het
ziekenhuis. De patiënt bijstaan tijdens
een onzekere en spannende periode
maakt mijn functie echt waardevol.’
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‘ Ook mijn man
heeft veel aan dat
gesprek gehad’
Annet Vos
Patiënt

‘Als je hoort dat de uitslag niet goed is,
dan staat je wereld stil. Elke twee jaar
had ik controle in de bus en ook de
vorige keer was er geen enkel teken
dat het niet goed zat. Zo snel gaat
dat dus. Ik had gelukkig binnen drie
werkdagen een afspraak in het Mam
macentrum in Hoogeveen voor een
eendaags traject. Na het gesprek
waarin de chirurg me uitlegde wat er
aan de hand is en welke opties er
zijn om te genezen, volgde meteen
een afspraak met Dorinda. Al bij het
binnenkomen had ik het gevoel dat
we een goede klik zouden hebben.
Zij heeft mijn negatieve gevoel over
mijn prognose recht kunnen zetten
door te verduidelijken wat er aan de
hand was en me daarmee gerust
gesteld. Ook mijn man heeft veel aan
dat gesprek gehad. Hij gaat mee naar
alle gesprekken. Dan hoor je meer en
heb je steun aan elkaar. Dat alles en
iedereen op één afdeling dicht bij elkaar
werkt vond ik erg goed. De tijd die ieder
een nam was ruim, ik had geen enkel ge
voel van tijdsdruk. De gesprekken met
Dorinda zijn erg prettig en bereiden me
goed voor op wat gaat komen. Ik moet nog
wel leren ook zelf contact met haar op te
nemen als ik iets wil weten. Zelf benadrukt ze
telkens dat ze daar toch immers voor is? Ik ben
zelf niet zo’n beller. Wil niet klagen en zeuren en
regel graag mijn eigen zaken. Maar op dit vlak is
alles nieuw voor me. Vorige week heb ik haar
nog gesproken over de chemo’s en gaf ze me
een rondleiding op de afdeling waar dat gaat
gebeuren. Als dat allemaal achter de rug is kom
ik weer terug op het Mammacentrum voor
controles en voorlopig is Dorinda mijn vaste
aanspreekpunt, erg plezierig.

In het kort
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Oktober is de maand waarin wereldwijd aan
dacht wordt gevraagd voor borstkanker. Vanzelf
sprekend besteden we bij Treant in oktober
daarom ook extra aandacht aan borstkanker.
Elke maand staat een ander thema centraal bij
Treant Zorggroep.

8 OKTOBER
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Kom 8 oktober naar
het open
huis van het Mamma
centrum!
Op zaterdag 8 oktober, tijdens de borstkankermaand, opent
Treant Zorggroep officieel het nieuwe Mammacentrum in
Hoogeveen. Dit wordt deze dag van 11.00 tot 16.00 uur
gevierd met een open huis van het Mammacentrum op de
5e etage in ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen. De
officiële opening wordt verricht door Karel Loohuis, burge
meester van Hoogeveen en Anita Pepping, journalist bij
Dagblad van het Noorden en medeauteur van Plenter@
Pepping, een mailwisseling over kanker, leven, liefde, dood,
voetbal en meer. Naast de officiële opening zijn er rond
leidingen op de afdeling en kunt u verschillende ruimtes
bezichtigen (zoals de echokamer en de mammografie
ruimte). Medewerkers van alle disciplines die bij het Mamma
centrum werken geven tekst en uitleg over de benodigde
onderzoeken, de nieuwe diagnostische apparatuur en de
behandeling in z’n algemeen. Ook zijn er korte publieks
lezingen over verschillende onderwerpen die met borstkanker
te maken hebben. Wij ontvangen u graag op deze dag!

31 OKTOBERvond
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over borstkankerzorg
in Emmen

Op maandag 31 oktober bent u van harte welkom bij een
informatieavond van Treant, Sigrid’s Garden en de Stichting
Jong Borstkanker. De avond staat in het teken van het
nieuwe Mammacentrum van Treant in Hoogeveen en recen
te ontwikkelingen in borstkankerpreventie en -chirurgie.
Ook wordt er verteld over het chemobrein en de late
gevolgen van chemotherapie na borstkanker. Tevens vertelt
Nessa Spillen, voorzitter van Jong Borstkanker, over haar
eigen ervaren als (destijds) 18-jarige met de diagnose
borstkanker. De avond vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur
in inloophuis Sigrid’s Garden aan de Weerdingerstraat 252c in
Emmen. Meer informatie en aanmelden op www.treant.nl.

Hoofdhuidkoeling beperkt haaruitval
Veel soorten chemotherapie zorgen voor volledige
haaruitval. Patiënten ervaren dit vanzelfsprekend
als een nare bijkomstigheid van de behandeling.
We proberen haaruitval op het hoofd zoveel mogelijk te
voorkomen met een hoofdhuidkoeler. Bij patiënten met
borstkanker die een chemokuur krijgen, werkt dit vaak
goed. Door gebruik te maken van de koelkap op het hoofd
van de patiënt worden de bloedvaten in de hoofdhuid
vernauwd, waardoor er minder bloed en chemo bij de haar
wortels kan komen. In onze drie ziekenhuislocaties in
Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal leggen we digitaal vast
dat een patiënt hoofdhuidkoeling krijgt en wat het resultaat
is. Hierdoor krijgen we zelf inzicht in de uitkomsten van
hoofdhuidkoeling. Ook kunnen de uitkomsten van de ver
schillende ziekenhuizen zo beter met elkaar vergeleken
worden.

Nauwkeurig resultaat door jodiummarkers
Wanneer een patiënte een
kleine, niet-voelbare tumor
heeft en een borstsparende
operatie moet ondergaan,
plaatsen we in het mamma
centrum een jodiummarker.
Door deze marker kan de
chirurg de tumor heel pre
cies terug vinden tijdens de
operatie. Dit zorgt voor een
nauwkeurig resultaat en een
kleiner te opereren gebied

wat bijdraagt aan een snel
herstel na de operatie. Ook
is de kans op een heropera
tie veel kleiner. Eerder werd
er gewerkt met een draadje
wat de radioloog plaatste.
Dit kon pas een dag van te
voren en er was kans dat
de marker verschoof. Met
jodiummarkers is die kans
uitgesloten. De radioloog
kan de marker al tijdens bij

voorbeeld een echo plaat
sen. De marker is een soort
staafje en bevat licht radio
actief materiaal. Maar dit is
zo’n kleine hoeveelheid dat
het niet gevaarlijk is voor de
gezondheid. Tijdens de ope
ratie zoekt de chirurg de
marker op met een stralings
detector en verwijdert daar
na de tumor en het staafje.

Ook borstonderzoek mogelijk
in Emmen en Stadskanaal
Voor vervolgonderzoeken na de operatie,
maar tevens voor alle vrouwen onder de 30,
is het ook mogelijk een borstonderzoek te
laten doen in het Scheper in Emmen of het

Refaja in Stadskanaal. Wanneer uw huis
arts duidelijk iets in de borst voelt, is een
door
verwijzing naar het mammacentrum
wel noodzakelijk.

November is ‘movember’:
de prostaatkankermaand.
Houd www.treant.nl in de gaten voor de
activiteiten die wij deze maand organiseren.
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De dame op deze foto is niet mevrouw Franssen.

‘Het is wel
borstkanker hè…’
Gebundelde kennis in Mammacentrum
In juni 2016 neemt mevrouw Anne-Marie Franssen (73) uit Emmen deel aan het tweejaarlijkse borstkan
keronderzoek. Kort daarna krijgt ze een verontrustend telefoontje van haar huisarts: in haar rechterborst
is een afwijking geconstateerd. ‘Op dat moment zakte de grond onder mijn voeten vandaan.’
Na dit vervelende bericht gaat het snel.
Mevrouw Franssen wordt binnen enkele
dagen uitgenodigd voor nader onder
zoek in het Mammacentrum van Treant
in Hoogeveen. Eerst vertelt de oncolo
gisch consulent hoe de dag zal verlopen.
Daarna wordt een scan van haar borst
gemaakt, die de radioloog meteen
beoordeelt. De ‘röntgendokter’ wijst de
tumor aan op het beeldscherm. Mevrouw
Franssen omschrijft het knobbeltje
als een ‘vriendelijk wit watje.’ Schijn
bedriegt. ‘Want het is wel kanker hè …’

‘De intensieve samenwerking
van verschillende specialisten
geeft vertrouwen.’
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Om meer duidelijkheid te krijgen over de
aard van de tumor, neemt de radioloog
met een naald een stukje borstweefsel
uit. De pijn valt mevrouw gelukkig mee.
Wat haar het meeste opvalt, is de zorg
vuldigheid van de artsen en verpleeg
kundigen. ‘Tijdens elk consult moet ik
mijn naam en geboortedatum noemen
om vergissing te voorkomen.’ Verder
merkt ze dat de verschillende zorgpro
fessionals hun taken duidelijk met elkaar
afstemmen. Ook het feit dat de medisch
specialisten hun kennis en ervaring
delen, stelt haar gerust. ‘De chirurg,

radioloog, patholoog, radiotherapeut en
internist-oncoloog hebben samen een
behandelplan opgesteld. Dat geeft ver
trouwen.’
Op basis van de onderzoeksuitslagen
stelt het team een borstsparende opera
tie voor, gevolgd door bestraling. Tien
dagen na het onderzoek in het Mamma
centrum wordt mevrouw Franssen
geopereerd. Na de ingreep voelt

mevrouw zich ‘kiplekker’ en na twee

boterhammen met kaas en een kopje
kruidenthee mag ze weer naar huis.
Enkele dagen later krijgt het echtpaar
Franssen de uitslag van de operatie.
‘Ik heb goed nieuws, u bent helemaal
schoon’, luidt de boodschap. Mevrouw
Franssen pinkt een traan weg. ‘Dit is het
beste nieuws dat we konden krijgen.’

Voor de bestraling die volgt op de
operatie, kan ze terecht in Emmen, op
steenworp afstand van haar huis. Dat
geldt ook voor de controleafspraken in
het ziekenhuis, maar mevrouw Franssen
is resoluut: ‘Ik blijf in Hoogeveen. Zowel
het behandelteam als het Mamma
centrum voelt voor mij heel vertrouwd.’

‘De snelheid, de
zorgvuldigheid en
de persoonlijke
bejegening: het
is in één woord
fantastisch!’
‘Omdat alle professionals op één plek
werken, kan ik daar in de mij bekende
omgeving blijven.’ Ze is buitengewoon
tevreden over de zorg van Treant.
‘De snelheid, de zorgvuldigheid en de
persoonlijke bejegening: het is in één
woord fantastisch!’

Onderzoek

Wel of geen chemotherapie?
De bijwerkingen van chemotherapie kunnen heftig zijn met een grote impact op de dagelijkse bezigheden: een goede reden om
zorgvuldig na te gaan wat het resultaat ervan zal zijn. Dat doet de oncoloog bij Treant Zorggroep op twee manieren. Deze twee
manieren samen geven een betere inschatting of chemotherapie wel of niet zinvol is. ‘Dat is goed om vooraf te weten’, vertelt
Wilfried Roeloffzen, internist-hematoloog bij Treant Zorggroep. ‘Want chemotherapie heeft voor een deel van de borstkankersoorten
namelijk géén toegevoegde waarde. De operatie en eventuele bestraling en nabehandeling met hormonen zijn dan al genoeg.’
Chemotherapie als nabehandeling van een borstope
ratie wordt meestal gebruikt bij vrouwen met borst
kanker met een hoger risico op uitzaaiingen. Het
doel is dan om de kans op uitzaaiingen verderop in
het lichaam te verkleinen en de overlevingskans te
vergroten. ‘Om het risico op uitzaaiingen te bepalen,
gebruiken we meestal een “klinische risicoscore”,
vervolgt Roeloffzen. ‘Voor een hoge risicoscore,
hebben we bij Treant een tweede methode beschik
baar: de mammaprint. Deze methode kijkt naar het
genetisch profiel van de tumor. Juist de combinatie
van deze twee methoden geeft een beter beeld van
het nut van de aanvullende chemotherapie.’

van de behandeling met of zonder aanvullende che
mo. Wie met deze klinische test ‘hoog’ of ‘gematigd’
scoorde kreeg standaard het advies voor een che
mokuur als nabehandeling. De ‘gematigde score’ is
een grijs gebied waarbij het minder zeker is of de
chemokuur zinvol is, maar het volgens de landelijke
richtlijn wel wordt geadviseerd. Gebruikt de arts óók
de mammaprint om naar het genetisch profiel van
de tumor te kijken, dan kan hij of zij ook voor dit
grijze gebied preciezer nagaan of een chemokuur
zinvol is.

motherapie niet nodig is.’ Dit geldt uiteraard niet
voor alle patiënten: ‘Er zijn tumoren en situaties
waarbij chemotherapie altijd nodig is. Een mam
maprint wordt daarom niet toegepast bij onder meer
vrouwen jonger dan 35 jaar en patiënten die vooraf
gaand aan de operatie behandeld worden met een
chemokuur.’

Mammaprint
Wilfried Roeloffzen: ‘Alleen wanneer een patiënt op
beide testen hoog scoort is chemo zinvol. Als een
van beide testen een lage risicoscore geeft, valt te
overwegen om chemotherapie achterwege te laten.
Een laag risico uit de klinische test is dus al reden
genoeg niet met een chemokuur te beginnen. Geeft
de klinische tekst een hoog risico aan en de geneti
sche test een laag risico, dan betekent dit dat che

Kans op uitzaaiing
Voor methode 1, de klinische risicoscore, voert de
arts informatie in een computerprogramma in: o.a.
de leeftijd en de conditie van de patiënt, het soort
tumor en de mate van aantasting van okselklieren.
Het programma berekent daarna de kans op uitzaai
ing verderop in het lichaam en het verwachte succes

Kijk mee!...
met de mammograaf
Met de mammograaf wordt een röntgenfoto gemaakt van de borst, een zogeheten mammogram.
Eventuele goed- of kwaadaardige afwijkingen worden hierdoor op het beeldscherm zichtbaar. Een
laborant bedient het apparaat en begeleidt de patiënt. Voor verder onderzoek van deze plekken
kan vervolgens een echo of eventueel een biopt worden genomen uit de borst. Meestal gebeurt
dit in een andere kamer. In enkele gevallen is het niet mogelijk om het biopt te nemen via echo
en wordt het via de mammograaf gedaan. Hiervoor wordt er na de normale mammogram een
hulpstuk op de mammograaf gezet waarmee de biopsie kan worden uitgevoerd.
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1 B
 ij een mammografie staat de patiënt voor de mammo
graaf. De borst komt op het zwarte, in hoogte verstel
bare plateau.
2 D
 e laborant stelt het apparaat zo in dat er met een
doorzichtige kunststof plaat van boven druk op de borst
wordt uitgeoefend.
3 D
 e bovenste doorzichtige kap voorkomt dat de patiënt
met haar neus of een deel van het gezicht in de baan
van de röntgenbuis staat. Zo komt er geen wang of neus
op de mammogram.
4 In de bovenkant van het apparaat bevindt zich de
röntgenbuis. De röntgenstraling wordt vanaf hier in een
rechte lijn naar de zwarte plaat gestuurd. Dit deel van
de mammograaf is draaibaar. In het Mammacentrum van
Treant wordt bij de mammografie gebruik gemaakt van
tomosynthese. Hierbij wordt de röntgenbuis in stapjes
een klein beetje gedraaid ten opzichte van de zwarte
plaat. Zo krijgen we een 3D-beeld van de borst en kun
nen we kleine structuren nog beter in beeld brengen.

3
5

 et de knoppen op de zijkant en met de voetpedalen op
5 M
de grond kan de laborant de doorzichtige drukplaat en
het zwarte plateau in hoogte verstellen en de röntgen
buis laten draaien.

2
6
1

6 M
 et de grote grijze trechtervormige knoppen stelt de
laborant de laatste millimeters van de doorzichtige plaat
in die de druk op de borst uitoefent.
7 S
 oms is een biopsie nodig via de mammograaf. Er komt
in dat geval een opzetstuk aan met een naald waarmee
het biopt wordt genomen. De patiënt neemt daarna
plaats in een stoel. Via 3D-locatiebepaling wordt de juis
te locatie voor het biopt bepaald en de naald in de juiste
positie gebracht.

7
9
5
8

5

 a verdoving van de huid wordt de naald handmatig
8 N
naar de juiste positie gedraaid.
 e holle naald neemt dan meerdere stukjes weefsel uit
9 D
de borst van circa 2 millimeter breed en 2 millimeter lang.

Treant Zorgkrant 5

Tijdens borstkankeronderzoek wordt soms een biopt uit
het borstweefsel genomen. Bij het Mammacentrum
van Treant is meestal dezelfde dag de uitslag bekend.
Wat gebeurt er met dit weefsel voordat de uitslag
bekend wordt gemaakt?

Tijdens de eerste afspraak in het Mammacentrum wordt een mammogram
gemaakt en als het nodig is een biopt afgenomen. Hiervoor neemt de laborant
met een holle naald een buisvormig stukje weefsel uit de borst. Dit weefsel
krijgt een nummer dat is gekoppeld aan de patiënt en gaat meteen in een
potje met formaline. Formaline stopt het afbraakproces en fixeert de cellen. Om
’s middags de resultaten te kunnen bespreken is het nodig dat de biopten vóór
11.00 uur bij het laboratorium zijn. Hier krijgt het potje met het biopt een uniek
identificatienummer.
Geluidsbestand
De analist scant dit nummer wat wordt geprint op een kleine cassette waarin
straks het biopt wordt gelegd. Het biopt wordt opgemeten en met het blote oog
bekeken. De analist noemt deze bevindingen hardop. Dit wordt opgenomen en
als geschreven tekst toegevoegd aan het definitieve verslag. Vervolgens gaat er
een kleurstof over het biopt. Dit zorgt ervoor dat het weefsel in de volgende
stappen goed zichtbaar blijft.

Wat gebeurt er
met mijn biopt?

Sneldoorvoermachine
Hierna gaat het biopt in de cassette in een sneldoorvoermachine. Deze zorgt
ervoor dat de formaline in het weefsel wordt vervangen door paraffine. Hierna
wordt het biopt helemaal in vloeibare paraffine gelegd. Eenmaal gekoeld is
deze paraffine hard waardoor er 0,004 mm dunne plakjes van kunnen worden
gesneden. Zo’n plakje komt op een glasplaatje en heet vanaf dat moment een
coupe. Hierna wordt het gekleurd met een kleurstof. Deze kleurstof zorgt ervoor
dat verschillende onderdelen van de cellen elk een bepaalde kleur krijgen.
Altijd voorrang
Om 15.00 uur moeten de coupes bij de patholoog zijn. Die heeft tot 16.00 uur
om te beoordelen wat hij of zij ziet. Biopten voor borstkankeronderzoek die
buiten het traject van het Mammacentrum omgaan, worden eveneens met
voorrang behandeld. Hiervan is de uitslag binnen drie weken bekend. Ter ver
gelijking: de normale verwerkingstijd voor weefselonderzoek is een week.

In de cliëntenraad
voor het extra effect
Het behartigen van de belangen van de patiënt en cliënt is de belangrijkste taak
van de cliëntenraad. Wie zitten er in de cliëntenraad en waarom doen zij dat?
Hansje Töben-Severin (71)
uit Stadskanaal is vice-voor
zitter van de cliëntenraad van
het ziekenhuis van Treant en
voorzitter van de Lokale
Adviesraad voor ziekenhuis
locatie Refaja.

Jaap Evertz (69)
uit Zwinderen is lid van de
cliëntenraad voor woonwijk
centra Het Ellertsveld,
De Schoel en De Korenhof.
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Hansje Töben is sinds 2010 lid van de cliëntenraad van het
ziekenhuis van Treant. Toen ze na het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd stopte met haar werk, wilde ze
een bijdrage blijven leveren aan de samenleving. Dat was de
belangrijkste reden om in de cliëntenraad te gaan. Töben:
‘Wij hebben ons de laatste jaren vooral gericht op de
communicatie met patiënten en het gastheerschap van het
ziekenhuis. Maar ook veiligheid is een speerpunt van ons.
Daarom lopen we mee met veiligheidsrondes door de
locaties. We kijken dan onder meer naar de datum van

medicijnen, kledingvoorschriften, obstakels in de gangen,

brandblussers en ontruimingsplannen. We bemoeien ons niet
met het werk van de artsen, maar wel met de structuur er
omheen. Bij de ontwikkeling van het Mammacentrum
hebben we veel input kunnen leveren aan de inrichting van
de organisatie.’ Een ander voorbeeld is de pijnpoli in
Stadskanaal: ‘Die moest noodgedwongen sluiten. De redenen
zijn goed toegelicht door het bestuur en begrijpelijk. Wel
houden we de wachttijden bij de pijnpoli in Emmen in de
gaten. Zien we uitschieters, dan gaan we in overleg. We
denken mee met de organisatie om een zo goed mogelijke
zorg in de regio te waarborgen.’

Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u t erecht
bij Annet Feenstra, beleidsmedewerker cliëntenraden bij
Treant: a.feenstra@treant.nl, 06 10 66 65 06.

Jaap Evertz is sinds drie jaar lid van de cliëntenraad van
drie woonwijkcentra. Eerder werkte hij als w
 elzijnswerker
en de laatste jaren vooral met ouderen. ‘Na mijn pensioen
wilde ik een bijdrage blijven leveren aan wat ik belangrijk
vind: de zorg. De cliëntenraad bestaat uit mensen die in de
woonwijkcentra actief zijn, mensen die hier zelf zorg
krijgen en geïnteresseerden van buiten. Bewoners nemen
deel aan klankbordgroepen waarbij ook de cliëntenraad
aanschuift. Hier kunnen zij aangeven hoe zíj de zorg
ervaren. Wij komen op voor de belangen van de bewo
ners en bemiddelen bij problemen.’ Evertz benadrukt
dat het de cliëntenraad ook gaat om het grotere beeld
en de richting die ouderenzorg opgaat. ‘De cliëntenraad
gaat over zaken die bijdragen aan het welzijn van de
bewoners en die dicht bij hen liggen. Samen met de
cliëntenraad van het ziekenhuis hebben we onlangs
extra aandacht besteed aan goed gastheerschap. Dit
thema heeft Treant daarna tot b
 elangrijk speerpunt
benoemd. Zo blijkt maar welke invloed een cliënten
raad kan hebben. Iedereen kan in een situatie
komen dat opname noodzakelijk is. Denk dan eens
na hoe je wilt wonen, wat je verwacht van de zorg
en welke activiteiten en of voorzieningen daarbij
passen. Als je dingen wilt veranderen moet je
meedenken in een organisatie. Dit kan door actief
te worden in een cliëntenraad.’

Sfeer in het Mammacentrum

Ontspannen en
comfortabel in het
Mammacentrum
Alles in het Mammacentrum is gericht op het comfort van
de patiënt. Ook wachten kun je maar beter zo comfortabel
mogelijk doen. Zeker voor de patiënten van het
Mammacentrum is het belangrijk dat er een ontspannen
omgeving is om de wachttijd door te brengen. Er is immers
vaak sprake van een zekere onrust en spanning.
In het Mammacentrum hebben patiënten doorgaans een
hele ochtend of over een groter deel van de dag enkele
afspraken. Om de wachttijd tussendoor zo prettig mogelijk
door te brengen zijn twee huiskamers beschikbaar. Eén
met name ingericht voor vermaak, comfort en sociaal

c ontact en de ander - ook comfortabel ingericht - vooral
ingericht als rustige werk- of leesplek.
De comfortabele loungebank, fijne leestafel, actuele tijd
schriften en zelfs enkele fietsen om er even tussenuit te
gaan, zijn aangeschaft dankzij een genereuze bijdrage van
de ROPA-Runners. Dit hardloopteam loopt jaarlijks de
ROPA-Run, een hardloopwedstrijd in estafettevorm van
Parijs en Hamburg naar Rotterdam. De hardlopers liepen
€ 56.000 bij elkaar en hiermee kon Treant de woonkamers
inrichten met comfortabele, kwalitatief hoogstaande,
huiselijke meubels.
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Borstreconstructie

Interview Rombout Molenaar
Na een borstamputatie zijn er verschillende mogelijkheden voor reconstructie. Of er
een borstreconstructie moet plaatsvinden en zo ja, welke reconstructie en wanneer,
zijn vragen die al vroeg aan bod komen. Wat zijn de afwegingen bij de verschillende
mogelijkheden? Plastisch chirurg Rombout Molenaar vertelt hier meer over.

Borstreconstructie:
‘Wat de keuze ook wordt,
blijf dicht bij jezelf’
Rombout Molenaar valt maar meteen
met de deur in huis: ‘Ik denk dat je altijd e
 erlijk
naar jezelf moet zijn en je niets moet laten aan
praten. De keuze voor wel of geen reconstruc
tie en zo ja, op welke manier en welk tijdstip,
vraagt een zorgvuldige afweging. Vragen om
jezelf te stellen zijn onder meer: past een
borstreconstructie in het verwerkingsproces

waarin ik zit? Wil ik eventuele andere opties
een kans geven? Denk hierbij aan een
uitwendige prothese of (voorlopig) geen

reconstructie. Bepaal dán welke optie jouw
voorkeur heeft en overleg met de chirurg en
plastisch chirurg wat de mogelijkheden zijn.’
Samenspraak
In de week na de diagnose krijgt elke
patiënt de mogelijkheid voor een ruime

afspraak met de plastisch chirurg. De

plastisch chirurg legt de patiënt dan uit hoe
een borstreconstructie in haar specifieke
geval verloopt en in samenspraak maken

arts en patiënt de beste keuze. Dit kan ook
betekenen dat eerst van een borstreconstruc
tie wordt afgezien. Molenaar benadrukt dat
zowel de patiënt als plastisch chirurg het idee
moeten hebben dat de gekozen optie zowel
technisch als in de beleving van de patiënt een
goede kans van slagen heeft.
Drie opties
Welbeschouwd zijn er in eerste instantie drie
opties somt Molenaar op: de eerste is de keuze
voor geen reconstructie en geen uitwendige
prothese, de tweede is geen reconstructie maar
wel een uitwendige prothese en de derde optie
is een reconstructie van de borst met behulp
van meerdere operaties. Bij Treant kan dat met
een inwendige tissue-expander zowel direct als
secundair. ‘Direct’ betekent tijdens de borst
amputatie, ‘secundair’ betekent vanaf drie
maanden na de borstamputatie. Een tissue-
expander is een tijdelijke, van buitenaf bij te
vullen prothese waarmee de huid wordt op

gerekt om ruimte te maken voor de definitieve
prothese.
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Tijdstraject
Ongeveer drie weken na het plaatsen begint het
bijvullen. De periode waarin de expander wordt
bijgevuld is onder meer afhankelijk van de grootte
van de andere borst. Meestal neemt het vullen
ongeveer zes weken in beslag. Molenaar: ‘De
directe reconstructie is technisch iets lastiger dan
de secundaire reconstructie. De tissue-expander
moet voor het grootste deel met borstspierweefsel
bedekt worden, dit is bij een secundaire recon
structie wat makkelijker te bereiken’. Niet elke
situatie is geschikt voor een directe reconstructie.
Het is onder meer niet geschikt wanneer de kans
groot is dat er een nabehandeling zoals bestraling
of chemotherapie nodig is. Molenaar: ‘Ook is het
belangrijk dat de patiënt zich realiseert dat na de
start van de directe reconstructie, er een vrij lange
periode komt van regelmatig ziekenhuisbezoek.
Eenmaal begonnen is er eigenlijk geen weg terug.’
Emotioneel
De keuze voor een directe reconstructie moet
genomen worden op het moment dat de diagnose
borstkanker nog maar net gesteld is, meestal
binnen een week. Dat maakt het overwegen van
alle mogelijkheden extra belangrijk. Niet iedereen
is emotioneel in staat om een dergelijk traject op
een zo korte termijn in te gaan. De keuze moet zo
snel gemaakt worden omdat de tijd tussen het
stellen van de diagnose en de borstamputatie
beperkt is. Voor een directe reconstructie moet

daarom zo snel mogelijk een datum worden
vastgelegd waarop het hele team beschikbaar is.
Molenaar: ‘Het voordeel van een directe recon
structie is dat er één operatie minder hoeft te
worden gedaan, maar dat mag nooit een door
slaggevende reden zijn om hiervoor te kiezen.’
Zonder twijfel
Hij benadrukt dat als een of meerdere factoren
minder gunstig zijn, het beter is de borstrecon
structie op een later tijdstip te bespreken.
Molenaar: ‘Bij twijfel is het sowieso altijd belangrijk
om meer tijd te nemen. Het is niet de bedoeling
dat de patiënt in de loop van het reconstructie
traject zegt: “Poeh, dat is zwaar, als ik alles had
geweten was ik er nooit op dit moment aan
begonnen.” De afweging moet volledig zijn af

gerond en het besluit moet zonder twijfel en goed
geïnformeerd worden genomen. Geen mens is
gelijk en de overwegingen om een borstrecon

structie te laten uitvoeren moeten per persoon
gedetailleerd worden bekeken.’

Kinderpagina
Vraag het de dokter

Waarom doet een prikje pijn?
Waarom doet een prikje pijn? Deze vraag stellen Jasper
en Kathelijne aan Aline Verhage, kinderarts in zieken
huislocatie Scheper. Voor het antwoord krijgen Jasper
en Kathelijne uitleg van Aline en mogen ze zelf oefenen
met prikjes geven met hulp van pedagogisch medewer
ker Rita Kotting.
Aline: ‘Dokters geven prikjes als een kind ziek is. Door het
bloed van kinderen te onderzoeken weten wij waarom ze ziek
zijn. Omdat kinderen geen kraantje hebben waar bloed uit
komt, geeft de dokter een prikje. Het prikje komt in de blau
we lijntjes die over je arm of hand lopen. Deze blauwe lijntjes
zijn aders. Hier stroomt je bloed doorheen. Je aders zijn erg
gevoelig. Als je een prikje krijgt dan voel je dit, maar het hoeft
geen pijn te doen. Alle dokters hebben toverzalf waardoor je
geen pijn voelt. De toverzalf smeer je een half uur voor het
prikje op je arm. Als je een prikje krijgt, is je arm verdoofd en
doet het prikje geen pijn.’ Rita: ‘Als je een prikje krijgt, zorg ik
ervoor dat je niet naar het prikje kijkt. Blaas met onze bellen
blaas, lees een boekje of kijk door onze toverstaf en voordat
je het weet is het prikje voorbij! Kinderen komen blij bij ons
binnen en gaan blij weer weg.’

Jasper (6) en
Kathelijne (4) Stigter
Emmen
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En wie weet win jij een bezoek met
jouw klas aan de gipskamer in een
van onze ziekenhuislocaties!
Naam:
Adres en woonplaats:
De winnaar van de woordzoeker in de vorige zorgkrant is Kaithlyn Kroezen uit
Coevorden (9 jaar). Zij wint met haar hele klas een bezoek aan de gipskamer in een van
onze ziekenhuislocaties.

Leeftijd:
Telefoonnummer:
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Teamwerk

Wie doet wat in
het Mammacentrum
Teamwerk maakt sterk en élke schakel is belangrijk. In het Mammacentrum van Treant Zorggroep staat team
werk voorop en kunt u rekenen op een sterk onderzoeks- en behandelteam voor de best mogelijke zorg.
De onderzoekers en behandelaars in het Mamma
centrum zijn volledig gericht op borstkanker en
werken nauw met elkaar samen. Radiologen,

chirurgen, verpleegkundig specialisten en physician
assistants werken met elkaar op één afdeling. Hier
door lopen ze makkelijk bij elkaar binnen voor een
extra mening. De specialisten hebben dagelijks over
leg. Zij bespreken dan de nieuwe patiënten van die
dag. Iedereen is specialist op zijn of haar gebied.
Samen delen zij een schat aan ervaring op het
gebied van borstkankeronderzoek en -behandeling.
Voor een onderzoek bij het Mammacentrum wordt
men verwezen door de huisarts. Bijvoorbeeld met
een klacht of gevoelde afwijking aan de borst. Of
men komt na de uitslag van het bevolkingsonder

zoek borstkanker. Binnen enkele dagen is de a
 fspraak
op het Mammacentrum. Op de dag van de afspraak
zijn meestal alle onderzoeken, inclusief uitslag
en vaak zelfs een voorlopig behandelplan. Iedere
patiënt wordt aan het eind van de dag door de

betrokken specialisten besproken. Als er een biopt is
genomen, dan heeft de patholoog de uitslag. Dit
wordt aansluitend aan dit overleg ook met de p
 atiënt
besproken. Veel patiënten gaan gelukkig aan het
eind van de dag met een goed bericht naar huis. Als
er toch borstkanker is vastgesteld, wordt er gelijk
gesproken over het behandelplan. Soms is extra
onderzoek nodig. Of bijvoorbeeld een gesprek met
de oncoloog, wanneer er voorafgaand aan de
operatie chemotherapie overwogen wordt. Deze

afspraken zijn dan allemaal op korte termijn.

Chirurg Oncoloog:
De kwaliteit van het werk van de chirurg is
voor een groot deel afhankelijk van het voor
werk van zijn of haar collega’s. De chirurg
hoort en ziet de meeste onderzoeksresultaten
van de patiënten van die dag voor het eerst
tijdens het teamoverleg aan het einde van de
dag. Bij twijfel wordt de chirurg altijd gevraagd
eerder mee te kijken of te onderzoeken.

In het Mammacentrum van Treant zijn dagelijks
tenminste één radioloog, chirurg, patholoog, gespe
cialiseerde röntgenlaboranten en een verpleegkundig
specialist of physician assistant aanwezig. Ook onco
logen, radiotherapeuten, klinische genetici en plas
tisch chirurgen maken deel uit van het mammateam.
De uiteindelijke diagnose wordt gesteld aan de
hand van het lichamelijk onderzoek, de mammo
grafie en het eventuele weefselonderzoek. Om
16.00 uur sluit elk teamlid aan bij het dagelijks
overleg waarbij de patiënten worden besproken. Het
is daarbij goed te horen of alle betrokken specialis
ten hetzelfde denken, of de beelden kloppen met
het lichamelijk onderzoek en of het weefselonder
zoek hier ook bij past.

Patholoog:
Als er een biopt is genomen, dan
wordt die dezelfde dag nog op
het laboratorium verwerkt. De
patholoog krijgt dunne plakjes
van het biopt. Met een micro
scoop wordt dit onderzocht en
aan het einde van de dag wordt
een diagnose gesteld.

Radioloog:
De radioloog beoordeelt het
mammogram en bepaalt zo of er
verder echo-onderzoek nodig is.
Hij of zij bekijkt dan een specifiek
deel van de borst en lymfeklieren
in de oksel. Ziet de radioloog hier
in iets afwijkends? Dan wordt er
een biopt genomen. De radioloog
bespreekt de eerste bevindingen
met de physician assistant die de
verdere gang van zaken met de
patiënt bespreekt.

Röntgenlaborant:
De röntgenlaborant bedient de
mammograaf waarmee een
mammogram wordt gemaakt.
De laborant is gespecialiseerd
in dit onderzoek en maakt het
hiermee zo min mogelijk be
lastend voor de patiënt. Ook
assisteert de laborant de radio
loog bij het maken van de echo
en bij het nemen van een biopt
(weefselonderzoek).
Staat niet op deze foto.

Verpleegkundig specialist / physician assistant:
Het eerste gesprek is met de verpleegkundig specialist / physician assistant. Deze is opgeleid
voor het doen van medisch onderzoek en beoordeling van de onderzoeksgegevens. Zij kent
alle aspecten van borstkanker en bespreekt tijdens de eerste afspraak de algemene ge
zondheid, eventuele medicatie die men gebruikt en de klachten. Hierna doet zij lichamelijk
onderzoek van de borst(en), oksels en lymfeklieren op zichtbare afwijkingen en zwellingen.
Zij vertelt haar bevindingen en neemt met de patiënt door wat er aan verder onderzoek nodig
is. Na de hierop volgende mammografie en echo met eventuele punctie, bespreekt zij met
de patiënt de onderzoeksbevindingen van de radioloog.
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Fit en vitaal

Is borstkanker
erfelijk?
Over de erfelijkheid van borstkanker bestaan veel misverstanden.
In sommige gevallen is borstkanker erfelijk, maar zeker niet altijd.
Slechts vijf tot tien procent van de vrouwen met borstkanker heeft
een erfelijke vorm van borstkanker. Soms komt er in één familie
veel borstkanker voor, maar dat betekent niet altijd dat het ook een
erfelijke variant betreft. Borstkanker komt veel voor, gemiddeld bij
1 op de 8 vrouwen. In een grote familie met meer dan 16 vrouwen
lijkt het veel wanneer drie vrouwen borstkanker krijgen. Maar
welbeschouwd is dat gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
	Waarom?

Borstkanker is een van de meest voor
komende vormen van kanker in Nederland.
Een op de acht vrouwen in Nederland krijgt
borstkanker. Met het bevolkingsonderzoek
is het mogelijk borstkanker in een vroeg
stadium op te sporen, waardoor de kans
op genezing sterk toeneemt.
	Voor

wie?
Borstkanker komt het meest voor bij
vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar.
Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en
met 75 jaar krijgen daarom om de twee
jaar een uitnodiging om mee te doen aan
het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit
onderzoek is gratis. Deelname is vrijwillig.

	Hoe?

Het onderzoek bestaat uit het maken van
een mammografie (röntgenfoto). Bij het
maken van de röntgenfoto worden de
borsten samengedrukt. Dit is nodig om
de foto goed te kunnen beoordelen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor
opgeleide laboranten. Zij zijn specialisten
in het maken van een mammografie. De
gemaakte röntgenfoto’s worden beoordeeld
door twee speciaal hiervoor opgeleide
radiologen. Zij beoordelen de foto’s onaf
hankelijk van elkaar. De radiologen zoeken
naar verdachte afwijkingen die misschien
borstkanker kunnen zijn. Als een cliënt
al eerder heeft meegedaan aan het bevol
kingsonderzoek, dan worden de nieuwe
foto’s ook vergeleken met de oude foto’s.

Mogelijke kenmerken
Er zijn verschillende kenmerken die op erfe
lijkheid kunnen wijzen, maar hier niet auto
matisch mee samenhangen. Zo vind je de
erfelijke factor vaker bij bepaalde typen borst
kanker, is de combinatie met eierstokkanker
kenmerkend en komen er in de familie soms
relatief vaak mannen voor met prostaat
kanker. Wanneer een vrouw met borstkanker
jonger is dan 35 jaar of wanneer de borst
kanker nog een keer terugkomt bij een vrouw
die bij de eerste keer borstkanker jonger was
dan 50, is er een grotere kans op een erfelijke
component. De arts zal dan extra onderzoek
doen naar mogelijk erfelijke borstkanker.

Extra onderzoek
Lang niet altijd kan er erfelijkheid worden
vastgesteld, een familiaire link kan er dan wel
zijn. Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt
en de aard van de aandoening kan dit reden
zijn voor extra onderzoek van familieleden.
De arts zal altijd informeren naar factoren die
hierop kunnen wijzen en wanneer het nodig is
extra onderzoek voorstellen. Familieleden
waarbij extra onderzoek raadzaam is, krijgen
dit jaarlijks in het ziekenhuis. Zij krijgen dan
geen oproep meer voor het bevolkingsonder
zoek.

Door het bevolkingsonderzoek overlijden
jaarlijks ongeveer 775 vrouwen minder
aan borstkanker. Uit onderzoek is gebleken
dat vrouwen die regelmatig meedoen aan
het bevolkingsonderzoek na drie keer
deelnemen 50% minder kans hebben om
te overlijden aan deze ziekte. Het bevol
kingsonderzoek kan echter geen garantie
geven. Helaas is borstkanker niet altijd te
zien op een röntgenfoto. Bij klachten wordt
dan ook geadviseerd direct contact op te
nemen met de huisarts.

Meer informatie
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt in Groningen,
Friesland en Drenthe uitgevoerd door Bevolkingsonderzoek Noord,
een van de vijf regionale screeningsorganisaties in
Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
Bevolkingsonderzoek Noord: www.bevolkingsonderzoeknoord.nl     

Treant Zorgkrant 11

Het zorgnetwerk van ons allemaal

Sylvia Wesdorp
patiënte van het Mammacentrum, was
binnen vier weken na haar eerste afspraak
geopereerd. Die snelheid is precies wat
zij wilde. Wat er aan tumoren zat, is nu
volledig weg en daar is ze nog blijer mee.
Veertien dagen na de operatie heeft ze
alweer 40 kilometer gefietst.

Groningen

Veendam

Stadskanaal

Assen

Emmen
Hoogeveen
Meppel
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Bethesda
Dr. G.H. Amshoffweg 1, Hoogeveen
Refaja
Boerhaavestraat 1, Stadskanaal
Scheper
Boermarkeweg 60, Emmen
Bij onze 3 ziekenhuislocaties en 20
centra voor v
 erpleeg- en ouderenzorg
kunt u terecht voor de best m
 ogelijke
zorg. Zorg die past bij uw zorgbehoefte
en a
 ansluit op vervolgzorg, zoals zorg
thuis. Daar zetten wij ons iedere dag
weer voor in.

VOLG ONS OP

facebook.com/treantzorg

BEL ONS OP

(0528) 28 62 22

www.treant.nl

@Treantzorg

