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Ter nagedachtenis aan Bethilda Stevens
12 december 1971 - 15 mei 2016

Bethilda was sportdocent met een passie voor
steps en aerobics. Zij heeft zich ingezet om deze themales
over borstkanker tot stand te brengen. Het doet ons verdriet
dat zij het eindresultaat niet heeft kunnen zien en wij veel te
vroeg afscheid moesten nemen van dit prachtige mens
met zoveel passie en levenslust.
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Doel van de les
Deze les is bedoeld om leerlingen van circa 12–19 jaar te informeren over borstkanker. Dit op een manier die past bij hun leeftijd. Na deze les(sen) zijn leerlingen beter in staat te begrijpen wat borstkanker
is en wat deze ziekte voor gevolgen met zich mee kan brengen. De volgende doelen worden hiermee
bereikt:
• Begrip en respect hebben voor (borst)kanker;
• Zich bewust zijn van hun eigen gevoelens en die van een ander;
• Kennistoename over (borst)kanker.
Voor de leerkracht
Dit lespakket biedt leerkrachten voldoende houvast om les te kunnen geven over borstkanker.
Dit geldt voor zowel leerkrachten die kennis hebben over dit onderwerp als degenen voor wie het
onderwerp nieuw is.
Als je nog maar weinig ervaring hebt met dit onderwerp en zich graag wilt inlezen, is het raadzaam de website www.jongborstkanker.nl of www.borstkanker.nl te bezoeken. Wanneer je als
leerkracht of school wilt starten met themalessen over borstkanker, is het belangrijk om draagvlak onder docenten te ontwikkelen. Doe het niet alleen, maar samen! Probeer collega’s te overtuigen van de noodzaak om aandacht te besteden aan borstkanker. Organiseer een themamiddag
met het team over het onderwerp, nodig (ervarings)deskundigen en/of toon de film van Nessa op
www.jongborstkanker.nl/lespakket/werkvorm1 of gebruik de power point presentatie met stellingen
www.jongborstkanker.nl/lespakket/werkvorm2. De les kan gegeven worden binnen de vakken biologie en maatschappijleer of in een themaweek.
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Doel van de lesbrief
De lesbrief is bedoeld als handleiding voor jou als docent. Je vindt in deze lesbrief enerzijds inspiratie voor werkvormen om je les te vullen. Anderzijds vind je er concrete opdrachten waarmee je
je leerlingen aan het werk kunt zetten. Omdat de lesbrief rijkelijk gevuld is, heb je alle vrijheid om
die elementen eruit te pakken die passen bij jouw manier van lesgeven of die jij voor jouw leerlingen geschikt vindt. Belangrijk hierbij is dat sommige van de zelfstandige opdrachten de leerlingen
behoorlijk vrij laten, en in andere opdrachten worden ze juist aan de hand meegenomen. Houd
daarom bij de keuze voor deze zelfstandige opdrachten rekeningen met de aard en het niveau van
je leerlingen.

Theoretisch kader
Aan de hand van tien vragen wordt het onderwerp borstkanker verder uitgediept. Medische begrippen worden uitgelegd en de diverse soorten behandelingen worden beknopt beschreven. In een logische volgorde
worden de leerlingen meegenomen in wat kanker is tot uiteindelijk het verder leven na of met borstkanker. De
volgende vragen worden hieronder verder uitgewerkt:
1
Wat is kanker?
2
Wat is dan borstkanker?
3
Hoe vaak komt borstkanker voor in Nederland?
4
Hoe ontdek je borstkanker?
5
Je ontdekt een symptoom in je borst en dan?
6
Wat is een mammapoli en wat gebeurt daar?
7
Welke uitslag komt er uit de onderzoeken?
8
Welke behandeling krijg je als je borstkanker hebt?
9
De behandeling is afgerond, wat nu?
10 Kan je gewoon doorgaan met je dagelijkse leven tijdens en na de behandelingen?

Werkvormen
Werkvorm 1 Vertoning film Nessa
In deze oefening bekijken leerlingen de korte film (ca. 4 minuten) over borstkanker bij jonge
vrouwen met het verhaal van Nessa die op 19-jarige leeftijd borstkanker kreeg.
Werkvorm 2 Stellingen (P. P. P.)
Aan de hand van stellingen discussiëren de leerlingen over feiten en fabels m.b.t. (borst)kanker.
Werkvorm 3 Uitwerk opdracht
Individueel of in groepjes worden leerlingen gestimuleerd om eerst zelf het antwoord op de vragen
over de verschillende behandelingen van borstkanker te bedenken of op te zoeken.
Werkvorm 4 Omgeving cirkel
In deze oefeningen denken leerlingen na over welke (ex)borstkankerpatiënten ze kennen. De leerlingen vullen een cirkel in met namen van hen bekende (ex)borstkankerpatiënten.
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Theoretisch kader
1| Wat is kanker?
Ons lichaam bestaat uit cellen die zich voortdurend delen. Er is evenwicht in je lichaam, omdat
er ook cellen afsterven. Bij kanker is het evenwicht verstoord. Een cel gaat kapot, maar blijft zich
delen waardoor er snel teveel cellen ontstaan. Zo’n kapotte cel die zich blijft delen noem je een
kankercel. Je kunt een kankercel herkennen, omdat ze de plaats innemen van gezonde cellen en ze
hebben de neiging om door te groeien in omliggend (gezond) weefsel en organen. Kankercellen
kunnen zich ongeremd delen, waardoor er steeds
meer van deze foute cellen ontstaan. Een heleboel
van deze cellen bij elkaar noem je een tumor. Wanneer er niet iets aan gedaan wordt kunnen ze ook
door het lichaam gaan zwerven en zich op andere
plaatsen nestelen, je spreekt dan van uitzaaiingen.

2| Wat is dan borstkanker?
Bij borstkanker vindt in de meeste gevallen (80%) deze foute celdeling plaats in de melkklierkanalen. Borstkanker ontstaat in de meeste gevallen in één borst, bijna nooit in twee tegelijk.
Bij de helft van het aantal borstkanker patiënten zit de tumor linksboven in de linkerborst of
rechtsboven in de rechterborst. Wanneer borstkanker zich verder in het lichaam verspreid is dat
meestal eerst naar de okselklieren.

3 | Hoe vaak komt borstkanker voor in Nederland?
Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. Sinds 2008 komen er jaarlijks
ruim 17.000 nieuwe gevallen van borstkanker bij. Dat zijn er 44 per dag, wat neer komt op elke
32 minuten een nieuwe borstkankerpatiënt in Nederland. Dat betekent dat één op de zeven
Nederlandse vrouwen borstkanker krijgt. Ook komt borstkanker gemiddeld zo’n 95 keer per
jaar voor bij mannen in Nederland. De overlevingskansen van borstkanker zijn goed, meer dan
80% van de patiënten overleeft de ziekte. Maar helaas is het een feit dat in ons land, 9 mensen
per dag overlijden aan de gevolgen van borstkanker.
Nog meer feiten op een rij:
•
In 2014 werd er bij ruim 17.000 mensen borstkanker vastgesteld. Bij 16.929 vrouwen,
en bij 118 mannen.
•
Het aantal borstkanker diagnoses zal de komende jaren stijgen, naar schatting tot ruim
20.000 in 2020.
•
Bijna 20% van de borstkankerpatiënten is jonger dan 50 jaar.
•
85% van de patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven
•
Na 10 jaar is 77% van de patiënten nog in leven
•
Er overlijden jaarlijks ruim 3.200 mensen aan borstkanker
•
Bij 20% van alle borstkankerpatiënten komt borstkanker in de familie voor
•
Bij 5 tot 8 % van de borstkankerpatiënten is er sprake van erfelijkheid
•
In het bevolkingsonderzoek wordt jaarlijks ruim 6.100 keer borstkanker opgespoord
•
Door het bevolkingsonderzoek sterven er jaarlijks 775 vrouwen minder aan de ziekte
		
(Bron: http://www.pinkribbon.nl/over-borstkanker/cijfers-en-feiten.html)
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4| Hoe ontdek je borstkanker?
Je kunt borstkanker ontdekken doordat je zelf een verandering aan je borst merkt. Daarom is
het belangrijk dat je je borst goed kent. Zo’n verandering kun je meestal zelf voelen of zien.
We noemen deze verandering ook wel symptoom. Veel voorkomende symptomen van borstkanker zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voelbare verandering;
Verdikking;
Pijn;
Verandering of pijn in de oksel;				
Tepelvocht
Ingetrokken tepel;
Huiduitslag;
Deukje in de huid.

5 | Je ontdekt een symptoom in je borst en dan?
Bijna altijd is een symptoom iets onschuldigs en geen kanker. Het is verstandig om bij een
symptoom de huisarts te raadplegen. De huisarts doet onderzoek en geeft bij twijfel het advies
om naar een mammapoli in het ziekenhuis te gaan.

6 | Wat is een mammapoli en wat gebeurt daar?
Mamma betekent borst en een poli is een afdeling in het ziekenhuis. Een mammapoli is dus een
speciale afdeling in het ziekenhuis gericht op borstkanker. Op een mammapoli werkt een team van:
•
Verschillende soorten artsen, zoals een chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, 		
internist–oncoloog en nucleair geneeskundige;
•
Mammacare verpleegkundigen;
•
Physician assistant mammacare;
•
Nurse practitioner mammacare.
Op een mammapoli krijg je verschillende onderzoeken op één dag en je krijgt vaak dezelfde
dag ook de uitslag hiervan. Dan weet je dus of je borstkanker hebt of dat het iets onschuldigs is.
Gelukkig blijkt het in 80% van de gevallen om iets onschuldigs te gaan.
Dit zijn de onderzoeken die op de mammapoli plaats kunnen vinden:
•
•
•
•
•
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Lichamelijk onderzoek;
Mammografie (röntgenfoto van je borst);
Echografie (d.m.v. radiogolven kijken in de borst);			
Punctie (met een dunne naald in de afwijkingen prikken om cellen en/of vocht op te
zuigen om te laten onderzoeken)
Biopsie (een medische handeling om een klein stukje weefsel weg te nemen om te laten
onderzoeken)

7| Welke uitslag komt er uit de onderzoeken?
Uit het onderzoek blijkt of het symptoom (de verandering in je borst) goedaardig of kwaadaardig is.
Goedaardig
Met goedaardig wordt bedoeld dat het geen kanker is. Het is niet gevaarlijk en de cellen groeien langzaam, verspreiden zich niet en dringen geen andere weefsels binnen. Ze zijn meestal
niet levensbedreigend. Ze kunnen vaak geen kwaad als ze met rust worden gelaten.
Soms wil de arts de patiënt nog wel een aantal keer terug zien voor een controle of adviseert de
arts om de cellen te laten verwijderen. Maar vaak hoeft er niets meer te gebeuren, komt er geen
behandeling en kun je gerustgesteld naar huis.
Kwaadaardig
Ook kan er slecht nieuws zijn. De verandering in de borst is dan kwaadaardig en het is borstkanker. Behandeling is noodzakelijk en daarom is het belangrijk om te weten waar de borstkanker
zich in het lichaam bevindt. De behandeling hangt daar namelijk van af. Zitten de kankercellen
alleen in de borst, of zitten ze ook in andere delen van het lichaam. Wanneer deze in andere
delen van je lichaam zijn genesteld, spreken we van uitzaaiingen.
Om te kijken of er uitzaaiingen zijn worden de volgende onderzoeken gedaan:
•
MRI-scan van de borst maakt beelden van diep in je lichaam d.m.v. magnetische stralen);
•
Botscan (hierbij worden afwijkingen in het bot opgespoord d.m.v. röntgenstralen);
•
Echografie van de lever;
•
Longfoto (röntgenfoto van de longen)
Nadat er duidelijkheid is waar de borstkanker zich in het lichaam bevindt en hoe agressief de
tumor is, wordt een behandelplan gemaakt.

8| Welke behandeling krijg je als je borstkanker hebt?
Als borstkanker alleen in je borst en eventueel in de lymfeklieren van je oksel voorkomt, is de
behandeling gericht op genezing. Je kunt weer helemaal beter worden. Een lymfeklier is een
klein orgaantje dat lijkt op een boontje.
Wanneer er uitzaaiingen zijn in andere delen van het lichaam, is de behandeling gericht op een
zo’n lang en prettig mogelijk leven. De arts gaat dan de groei van kankercellen afremmen en
proberen om de klachten te verminderen.
Afhankelijk van de ernst en grootte van de tumor bepaalt de arts welke behandeling noodzakelijk is. De behandelingen van borstkanker zijn:
•
Operatie (borstsparend, amputatie, schildwachtprocedure, okselkliertoilet);
•
Bestraling;
•
Radiotherapie (bestraling);
•
Hormonale therapie;
•
Immunotherapie.
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In onderstaand schema zie je wat de behandeling precies is en wat de gevolgen en
mogelijke klachten die je ervan kunt krijgen zijn.
Behandeling:

Wat is het?

Evt. gevolgen /
bijwerkingen

Oplossingen /
manieren om er
mee om te gaan:

Operatie:
borstsparend

Alleen de tumor en
het direct omliggende
borstweefsel wordt
verwijderd.

De vorm van je borst
kan ongelijk zijn in
vergelijking met de
andere borst.

De plastisch chirurg
kan je borst tijdens
een operatie
herstellen.

Operatie:
amputatie

Je volledige borst
(incl. tepel) wordt
verwijderd.

Wondvocht dat ophoopt in het operatiegebied, wat kan
zorgen voor een stug
litteken.

• Reconstructie
• Protheses
• Acceptatie

Operatie:
schildwachtprocedure

De eerste lymfeklier
die in verbinding staat
met de tumor wordt
verwijderd.

Operatie:
okselkliertoilet

Alle lymfeklieren uit
de oksel worden verwijderd (circa 10-30
klieren).

Lymfoedeem
Bewegingsbeperking
in de schouder.

• Oedeemfysiotherapie
• Huidtherapie

Radiotherapie

Met plaatstelijke straling worden kankercellen vernietigd.

• Verbrande huid
• Lymfoedeem
• Vermoeidheid
• Moeite met slikken.

• Vocht inbrengende
crème
• Oncologie
• Fysiotherapie
• Zachte voeding

Chemotherapie

Een infuus of tabletten met medicijnen
die kankercellen
doden of celdeling
remmen.

• Haaruitval
• Overgang
• Misselijkheid
• Vermoeidheid
• Beschadiging van
slijmvliezen.
• Smaakverandering
• Osteoporose

• Pruik
• Doekjes of mutsjes
• Medicijnen
• Goede mondhygiëne
• Oncologie
fysiotherapie

Hormonale therapie

Medicijnen die de
werking van hormonen verminderen.
Dit kan alleen bij een
tumor die onder invloed van hormonen
groeit.

• Overgang
• Onvruchtbaarheid
(soms tijdelijk)
• Osteoporose
• Stijfheid
• Gewrichtspijn

• Oncologie
• Fysiotherapie

Immunotherapie

Medicijnen die je
eigen lichaam sterker
maken, zodat het
lichaam zelf kankercellen kan doden.

Hartklachten

Regelmatige controles
bij de hartspecialist

• Oedeemfysiotherapie
• Huidtherapie

In dit schema zie je stapsgewijs hoe de behandeling van borstkanker er uit ziet.De arts kan ook voorstellen
dat er eerst behandeling zoals radiotherapie of chemotherapie plaats vindt voordat je wordt geopereerd.
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9 | De behandeling is afgerond, wat nu?
Wanneer de behandeling is afgerond en je weer helemaal gezond bent, blijven er nog wel
controles bestaan. De eerste jaren zijn de controles regelmatig en dit neemt in de jaren daarna
af. Je kunt na de behandelingen nog wel last hebben en houden van de gevolgen daarvan en
hiermee moet je leren omgaan. Hierop moet je soms je leven aanpassen. Denk bijvoorbeeld
aan een blijvende vermoeidheid waardoor je niet meer zo veel kunt doen.
Helaas bestaat er ook een kans dat je niet meer beter kunt worden. Je leeft dan verder met nog
steeds kankercellen in het lichaam. Vrouwen kunnen daardoor niet meer alles doen wat ze
voor heen konden. Met behandeling wordt geprobeerd om het leven zo lang en aangenaam
mogelijk te laten verlopen. Dit is een hele zware tijd voor de patiënt en de familie. Professionele hulp is vaak nodig om hier goed mee om te kunnen gaan.

10 | Kan je gewoon doorgaan met je dagelijkse leven tijdens en

na de behandelingen?

Het komt steeds vaker voor dat mensen tijdens de behandelingen blijven werken, naar school
gaan en bijvoorbeeld blijven sporten. Het blijven sporten wordt zelfs steeds meer gestimuleerd, omdat je dan ook fitter blijft en de behandelingen beter aankan.
Dit alles komt doordat de behandelingen steeds beter worden. Ze zijn zwaar genoeg om de
kanker te bestrijden en meestal niet meer zo zwaar dat je er heel erg ziek van wordt.
Lotgenoten
Ondanks dat je fit genoeg bent om door te gaan met het dagelijks leven, zet borstkanker je
leven behoorlijk op zijn kop. Het is een enorme schrik wanneer je hoort dat je kanker hebt en
je moet hiermee om leren gaan. Veel borstkankerpatiënten vinden het prettig om dit niet alleen te hoeven doen en gaan op zoek naar iemand anders die ook borstkanker heeft. Vooral
als je borstkanker op jonge leeftijd krijgt, is het contact met een leeftijdsgenoot met borstkanker prettig. Iemand die weet hoe je je voelt en de angst herkent die je beleefd. Je kunt dan
per e-mail of telefonisch ervaringen uitwisselen en elkaar tips en adviezen geven over allerlei
onderwerpen. Op de website van jongborstkanker.nl helpen wij jonge vrouwen om in contact
te komen met een leeftijdgenoot met borstkanker.
Vrienden
Je kunt je vast voorstellen dat niet alleen jouw wereld op de kop staat, maar ook jouw omgeving zal ongetwijfeld schrikken en versteld staan van het bericht dat je borstkanker hebt. Je
familie en vrienden zullen met je meeleven en je willen steunen. Ook willen ze graag op de
hoogte blijven van hoe het met je gaat en wat de uitslagen van de onderzoeken zijn.
Een mogelijkheid is om op internet een blog bij te houden of je vrienden per e-mail of social
media op de hoogte te stellen na een operatie of uitslag. Zo voorkom je dat er verhalen in de
wereld komen die niet juist zijn en hoef je niet telkens hetzelfde verhaal te vertellen.
Voor iemand die (borst)kanker heeft (gehad) is het heel kwetsend om als scheldwoord kanker
te gebruiken. Ook voor de familie en vrienden is dit confronterend en kwetsend. Wees respectvol naar een ander, kanker kan iedereen en dus ook jou overkomen.
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Werkvormen
Hier vind je een aantal concrete werkvormen waarmee je je leerlingen direct aan het werk kunt zetten.
Omdat de lesbrief rijkelijk gevuld is, heb je alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij jouw
manier van lesgeven of die je voor jouw leerlingen geschikt vindt. Belangrijk hierbij is dat sommige van de
zelfstandige opdrachten de leerlingen behoorlijk vrij laten en in andere opdrachten worden ze juist aan de
hand meegenomen. Houd daarom bij de keuze voor deze zelfstandige opdrachten rekeningen met de aard
en het niveau van de leerlingen.

Werkvorm 1| Vertoning film Nessa
Samenvatting van de werkvorm
In deze opdracht bekijken leerlingen de korte film (ca. 4 minuten) over borstkanker bij jonge vrouwen. In
deze film vertelt ervaringsdeskundige Nessa hoe het is om op 19-jarige leeftijd borstkanker te krijgen. De
uitleg is ingesproken en wordt ondersteund met beelden en foto’s uit het leven van Nessa.
Doel
• Leerlingen komen direct in het onderwerp.
• Leerlingen zijn zich ervan bewust dat borstkanker ook op de zeer jonge leeftijd kan voorkomen.
• Leerlingen beseffen dat dit diverse gevolgen met zich mee kan brengen. Ook voor de toekomst.
Waar
De film is te vinden op www.jongborstkanker.nl/lespakket/werkvorm1
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Werkvorm 2 | Stellingen
Samenvatting van de werkvorm
Aan de hand van stellingen discussiëren de leerlingen over feiten en fabels m.b.t. (borst)kanker. In de lesbrief wordt aan de hand van tien kopjes borstkanker behandeld. Bij deze tien kopjes zijn ook tien stellingen
beschikbaar. Direct onder de stelling vindt je het antwoord en de uitwerking daarvan. De stellingen vind je
ook terug in de Power Point Presentatie die speciaal voor deze les ontwikkeld is op www.jongborstkanker.nl/
lespakket/werkvorm2. Je kunt deze stellingen gebruiken om de tien vragen te introduceren en een verdere
toelichting op het onderwerp geven. Zo loop je de hele les door.
Doel
• Leerlingen beseffen dat de diagnose borstkanker veel onrust in iemands leven brengt en er een onzekere
tijd aanbreekt.
• Leerlingen beseffen dat je ideeën over borstkanker op kunt doen, maar dat deze niet altijd overeenkomen met wat de werkelijke feiten zijn.
Stappen
Maak op een bord of flapover een schema met een kolom met “waar en niet waar”. Laat de leerlingen individueel (of in groepjes) op een post-it (geeltje) invullen of het antwoord op de stelling waar/niet waar is met
een argument. Laat vervolgens de post-its opplakken in de juiste kolom. Indien je en jouw studenten met een
I-pad werken kun je ook gebruik maken van bijvoorbeeld de app Sli-Do.
Bespreek daarna aan de hand van de stelling of de argumenten inderdaad verschillen. Je kunt de leerlingen
eerst laten stemmen over een stelling (waar/niet waar) en vervolgens kijken of dit overeenkomt met de uitslag van de post-its. Ga vervolgens door naar de volgende stelling en laat de leerlingen wederom post-its
opplakken en bespreek het na (zie hiervoor de stellingen en uitwerking daarvan).
Tip
Wanneer de situatie in jouw klas zich niet leent voor het zelf door de leerlingen laten opplakken van de postits (bijvoorbeeld als leerlingen te verlegen zijn), dan kun je er ook voor kiezen om zelf de post-its te verzamelen en op het bord plakken.

Stellingen

_________________________________________________________________________________________
1| Wat is kanker?
							
Stelling 1: Kanker is een kapotte cel die zich blijft delen.
Antwoord: Waar…
Ons lichaam bestaat uit cellen die zich voortdurend delen. Er is evenwicht in je lichaam, omdat er ook cellen
afsterven. Bij kanker is het evenwicht verstoord. Een cel gaat kapot, maar blijft zich delen waardoor er snel
teveel cellen ontstaan. Zo’n kapotte cel die zich blijft delen, noem je een kankercel.
_________________________________________________________________________________________
2 | Wat is dan borstkanker?
					
Stelling 2: Borstkanker komt ook bij mannen voor.
Antwoord: Waar …
Ook komt borstkanker gemiddeld zo’n 95 keer per jaar voor bij mannen in Nederland.
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3 | Hoe vaak komt borstkanker voor in Nederland?
							
Stelling 3: Borstkanker komt alleen voor bij vrouwen van 50 jaar en ouder.
Antwoord: Niet waar …
1 op de 10 borstkanker patiënten is jonger dan 45 jaar (10%)
_________________________________________________________________________________________
4| Hoe ontdek je borstkanker?
Stelling 4: Je kan borstkanker alleen ontdekken doordat je een knobbeltje in je borst voelt.
Antwoord: Niet waar …
Nee, naast een knobbeltje zijn er ook andere veranderingen aan/in je borst mogelijk. Veel voorkomende
symptomen van borstkanker zijn:
• Voelbare massa;
• Verdikking;
• Pijn;
• Massa of pijn in de oksel;				
• Tepel afscheiding;
• Intrekking van de tepel;
• Uitslag van de huid;
• Inkeping in de huid;
• Geen symptomen.
_________________________________________________________________________________________
5| Je ontdekt een symptoom in je borst en dan?
Stelling 5: Als je een symptoom ontdekt, kun je beter eerst een poos afwachten of het weer weggaat dan
direct de huisarts te raadplegen.
Antwoord: Waar…
Het is verstandig om bij een symptoom je huisarts te raadplegen. In de meeste gevallen gaat het om iets
onschuldigs en kan de huisarts je geruststellen.
_________________________________________________________________________________________
6 | Wat is een mammapoli en wat gebeurt daar?
Stelling 6: Borst betekent mamma en wanneer je naar het ziekenhuis moet voor verder onderzoek, ga je dus
naar de mammapoli.
Antwoord: Waar …
Wanneer een huisarts twijfelt, zal hij het advies geven om naar een mammapoli te gaan. Mamma betekent
borst. Op een mammapoli krijgt je verschillende onderzoeken op één dag en je krijgt vaak dezelfde dag ook
de uitslag. Op een mammapoli werkt een team van:
• Artsen (chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, internist–oncoloog, nucleair geneeskundige);
• Mammacare verpleegkundigen;
• Nurse practitioners mammacare.
Stelling 6A: Een knobbeltje in je borst is niet in alle gevallen borstkanker.
Antwoord: Waar …
Een symptoom in je borst kan ook wijzen op een goedaardige aandoening.
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7 | Is het kwaadaardig en borstkanker of goedaardig en iets onschuldigs?
							
Stelling 7: Een tumor kan kwaadaardig of goedaardig zijn.
Antwoord: Waar …
Uit het onderzoek blijkt of het symptoom of de afwijking die ontdekt is je borst, goedaardig (geen kanker) of
kwaadaardig (wel kanker) is.
_________________________________________________________________________________________
8 | Welke behandeling krijg je als je borstkanker hebt?
							
Stelling 8: Uitzaaiingen bij borstkanker betekenen slecht nieuws en geen kans op genezing.
Antwoord: Niet waar …
Wanneer uitzaaiingen nog niet voorbij de schildwachtklier (poortwachtklier) zijn, dan is de patiënt ondanks de
uitzaaiingen in de lymfeklieren te genezen. Wanneer het voorbij de schildwachtklier (poortwachtklier) is, dan is de
patiënt niet meer te genezen en zijn behandelingen gericht op levensverlenging van goede kwaliteit.
Stelling 8A: De behandeling van borstkanker betekent altijd chemotherapie, operatie en bestraling.
Antwoord: Niet waar …
Wanneer je de diagnose borstkanker krijgt, word je behandeld. Een behandelplan is gebaseerd op de ernst van de
diagnose. Sommige patiënten hoeven alleen maar een operatie, andere moeten alle soorten behandelingen.
				
Stelling 8B: Van chemotherapie wordt je altijd kaal.
Antwoord: Niet waar …
Dit is afhankelijk van de soort chemotherapie. Sommige middelen hebben als bijwerking haaruitval, andere
niet. Daarnaast kan je in sommige ziekenhuizen een zogenaamde ‘coldcap’ op je hoofd krijgen terwijl je chemotherapie krijgt. Hierdoor wordt je hoofdhuid gekoeld. Onder een bepaalde temperatuur werkt chemotherapie niet, waardoor je haarzakjes niet beschadigd raken en je haar niet gaat uitvallen.
_________________________________________________________________________________________
9 | De behandeling is afgerond, wat nu?
Stelling 9: Na behandeling voor borstkanker kunnen jonge vrouwen geen kinderen meer krijgen.
Antwoord: Niet waar …
Je kan door chemotherapie en/of hormoontherapie in de overgang raken, doordat je eierstokken beschadigen. Wanneer je jong bent, kunnen de eierstokken echter weer herstellen, waardoor je weer vruchtbaar kunt
worden en dus gewoon kinderen kunt krijgen.					
_________________________________________________________________________________________
10 | Kan je gewoon doorgaan met je dagelijkse leven tijdens en na de behandelingen?
Stelling 10: Kanker als scheldwoord gebruiken kan best.
Antwoord: Voor iemand die (borst)kanker heeft gehad, is het heel kwetsend om als scheldwoord kanker
te gebruiken. Ook voor de familie en vrienden is dit confronterend en kwetsend. Wees respectvol naar een
ander, kanker kan iedereen en dus ook jou overkomen.
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Werkvorm 3 | Uitwerk opdracht
Samenvatting van de werkvorm
In groepjes of klassikaal worden de verschillende soorten behandelingen besproken aan de hand van verschillende vragen. Leerlingen worden gestimuleerd om eerst zelf het antwoord op de vragen te bedenken of
op te zoeken.
Doel
• Leerlingen maken kennis met de meest voorkomende behandelingen.
• Leerlingen weten wat de meest voorkomende bijwerkingen en gevolgen zijn van de behandeling en hoe
deze behandeld worden.
Stappen
Verdeel de leerlingen in groepjes van 3 à 4 leerlingen (wanneer de situatie in de klas zich hier niet voor leent,
laat de leerlingen dan individueel werken of neem de opdracht klassikaal door).
In deze oefening gaan we kijken naar de behandelmethoden van borstkanker. Laat elk groepje leerlingen de
vragen (zie hieronder) beantwoorden. Op www.jongborstkanker.nl/lespakket/werkvorm3 kun je een document met de vragen uitprinten.
Vertel leerlingen dat ze via www.jongborstkanker.nl en www.borstkanker.nl informatie kunnen vinden. Indien je niet genoeg computers, tablets, smartphones met internetverbinding tot je beschikking hebt, dan
kun je ook de informatie over de verschillende behandelingen uitprinten en uitdelen in de klas. Bespreek dit
klassikaal na.
Vragen
De volgende behandelingen kunnen in deze oefening worden besproken: operaties, chemotherapie, radiotherapie (bestraling), hormoontherapie. De leerlingen beantwoorden de volgende vragen:
• Welke behandelingen voor borstkanker bestaan er?
• Wat wordt er precies gedaan bij elke behandeling?
• Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van deze behandeling?
• Zijn er ook gevolgen/consequenties op langer termijn?
• Zo ja, welke zijn dat?
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Werkvorm 4 | Omgeving cirkel
Samenvatting van de werkvorm
In deze oefening denken leerlingen na over welke (ex)borstkankerpatiënten ze kennen. De leerlingen vullen
een cirkel in met namen van hen bekende (ex)borstkankerpatiënten. Dit kan zowel in de privésfeer (oom,
tante, buurman/vrouw, docent) als uit de media. Hoe minder persoonlijk zij hen kennen, hoe verder weg van
het midden de namen staan. Deze oefening wordt nabesproken op het vóórkomen van borstkanker in je
omgeving. Hoe dichtbij het kan komen en wat het met je doet.
Doel
• Leerlingen realiseren zich dat ze meer (ex-)borstkankerpatiënten kennen dan ze denken.
• Leerlingen beseffen dat je borstkanker kunt krijgen op verschillende leeftijden en dat dit soms dichtbij
komt.
• Leerlingen beseffen dat borstkanker bij iemand in je omgeving veel met je kan doen.
Stappen
Teken een cirkel op het bord. De cirkel bestaat uit 6 kringen waarin van binnen naar buiten staat: ik, gezin,
familie, goede vrienden, kennissen/school, buitenwereld.
Vraag de leerlingen voorbeelden te geven van borstkankerpatiënten die zij kennen. Voor elk voorbeeld dat
wordt gegeven, zet je een kruisje (of de naam van het voorbeeld) in de juiste kring. Schrijf in de buitenste
cirkel ook namen van bekende Nederlanders.
Tips
• Om de opdracht op gang te brengen, kun je beginnen met zelf wat voorbeelden te geven van (ex)borstkankerpatiënten die je kent (persoonlijk of uit de media).
• Je kunt de cirkel downloaden op www.jongborstkanker.nl/lespakket/werkvorm4 en uitdelen aan de leerlingen zodat ze dit in groepjes of zelfstandig kunnen invullen.
Voorbeelden van bekende Nederlanders zijn:
• Sylvie Meis
• Fabienne de Vries
• Anita Doth (2 Unlimited)
• Ellen ten Damme
• Guusje Nederhorst
Voorbeelden van bekende Buitenlanders zijn:
• Kylie Minogue
• Angelina Jolie
• Anastacia
• Sheryl Crow
• Martina Navratilova (tennisster)
• Olivia Newton John (Grease)
• Dame Maggie Smith (Professor Mc Gonagall in Harry Potter and the Half Blood Prince)
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