
Je borsten uit voorzorg laten weghalen – omdat je  
drager bent van een specifiek borstkankergen – verkleint 

je kans op daadwerkelijk ziek worden aanzienlijk.  
Drastische maatregel of bittere noodzaak?  
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J
e hebt van die vragen 
waarvan je alleen maar kunt 
hopen dat je ze nooit zult 
hoeven beantwoorden. Wat 
als je te horen krijgt dat je 

een grote kans hebt om ooit borst-
kanker te krijgen? En wat als je die 
kans aanzienlijk kunt verminderen, 
maar je dan wel je borsten preven-
tief moet laten amputeren? Toen 
bij Angelina Jolie twee jaar geleden 
een van de twee bekende borst-
kankergenen BRCA1 en BRCA2 
(zie kader voor uitleg) werd gecon-
stateerd, kwam dit vraagstuk in 
één klap breed onder de aandacht 
te staan. Jolie’s keuze om beide 
borsten te laten verwijderen, kon 
wereldwijd op applaus rekenen.  
Want wat is nu een paar borsten op 
een mensenleven? zeggen de pro’s 
van de preventie. Maar spreek je 
met de jonge vrouwen die werke-
lijk voor deze beslissing komen 
te staan, dan blijkt: zo’n keuze is 
afschuwelijk moeilijk. Hoe bepaal 
je of je voor zo’n ingrijpende opera-
tie wilt gaan of liever voor jaarlijkse 
controles kiest? Hoe weeg je snij-
den in een gezond lichaam af tegen 
leven met de angst dat je ooit ziek 
wordt? En als je dan hebt besloten 
om de stap te wagen, hoe bepaal je 
het juiste moment? 

Goede littekens
Voor Aafke (29, salesmedewerker) 
kwam ‘dat moment’ twee jaar 
geleden. “Mijn moeder en mijn oma 
zijn allebei aan borstkanker over-

leden toen ik nog jong was. Toen 
ook mijn oom ziek werd, heeft hij 
een test laten doen. Hij bleek een 
borstkankergen te hebben. Gek 
genoeg voelde ik meteen dat ik het 
ook had.” Ze was 21 toen ook zij 
zich liet testen. En haar bange ver-
moeden bleek juist. Aanvankelijk 
koos ze ervoor om het controletra-
ject in te gaan. Dat betekent vanaf 
je 25ste elk jaar een check in het 
ziekenhuis. “Bij mij was het bij de 
eerste controle al raak. Op de scan 
was een plekje te zien. Uiteindelijk 
bleek het vals alarm, maar vanaf 
dat moment wist ik eigenlijk al: dit 
houd ik geen jaren meer vol. Elke 
keer weer die spanning, daar ga ik 
vroeg of laat aan onderdoor.” Nog 
twee jaar heeft Aafke het aange-
keken met die jaarlijkse controles. 
“Toen in mijn omgeving twee meis-
jes van mijn eigen leeftijd borst-
kanker kregen, heb ik de knoop 
doorgehakt.” Aafke koos voor een 
preventieve amputatie en recon-
structie met vetweefsel uit haar 
billen. “Het is best mooi geworden, 
vind ik. Natuurlijk heb ik littekens, 
maar ik zie ze als goede littekens. 
Ze staan voor mijn keuze voor een 
gezond lichaam. Want ik heb toch 
liever iets minder mooie borsten, 
dan dat ik continu in angst moet 
leven.”

HeftiGe operatie
“Dat is de afweging die je moet ma-
ken,” bevestigt Suzan van der Meij, 
oncologisch chirurg in het AMC en 

‘Liever iets minder mooie borsten, 
dan Leven in angst’
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het Flevoziekenhuis: “Wat weegt 
voor jou het zwaarst? Je kunt je 
borsten behouden en voor het con-
troletraject gaan. Maar er is dan 
wel een kans van zestig tot tachtig 
procent dat je ooit te horen krijgt 
dat het ‘mis’ is. Als je voor preven-
tieve amputatie kiest, is de kans op 
borstkanker twee procent. Maar 
dat betekent dus wel dat je je bor-
sten moet laten weghalen. Je kunt 
tegenwoordig voor een directe 
reconstructie kiezen, met siliconen 
of met lichaamseigen weefsel uit 
bijvoorbeeld de buik. Maar in alle 
gevallen is het een heftige operatie. 
De eerste week voel je je alsof er 
een vrachtwagen over je bovenlijf 
is gereden. Dat klinkt grof, maar zo 
is het wel. En plastisch chirurgen 
kunnen veel, maar: het wordt nooit 
meer zoals het was.” 

GendraGer
Dat is voor Leonie (32, lerares) de 
reden om (nog) niet voor borstam-
putatie te kiezen. Leonie weet al 

vanaf haar negentiende dat ze gen-
drager is, maar vooralsnog houdt 
ze het bij de jaarlijkse borstcon-
trole. “Ik zie als een berg op tegen 
zo’n zware operatie en het herstel. 
Mijn moeder heeft borstkanker 
gehad. Ik heb dus van dichtbij 
gezien hoe heftig het is om geope-
reerd te worden. Ik heb me ook in 
verschillende operatietechnieken 
verdiept. Eerlijk gezegd ben ik best 
geschrokken van sommige resulta-
ten en de mogelijke complicaties.” 
Zo is er een kans op nabloedingen, 
kapselvorming of infecties.  

Leonie: “Toch twijfel ik soms wel 
of ik de stap niet gewoon moet 
zetten. Als ik weer de zenuwen 
krijg voor mijn jaarlijkse controle 
bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat er 
een moment komt dat ik er klaar 
voor ben. Maar zover ben ik nu nog 
niet.” 

extreem nucHter
Voor Tonnie van der Varst (31, 
actrice en theatermaker) kon de 
procedure juist niet snel genoeg 
gaan. Zij waagde de stap drie 
maanden geleden, krap twee jaar 
nadat een borstkankergen bij haar 
was vastgesteld. “Meteen maar 
doorpakken, dacht ik. Ik wilde het 
liever zo snel mogelijk achter de 
rug hebben.” Tonnie is inmiddels 
herstellende van een borstrecon-
structie met siliconen en is best 
tevreden met het resultaat. “Het is 
echt veel mooier geworden dan ik 
had gedacht. Mijn nieuwe borsten 
zijn rond en stevig en de littekens 
zijn heel netjes geworden.”  
Ook mentaal valt het haar mee. 
“Het was voor mij niet heel  
emotioneel of traumatisch. Soms 
denk ik zelfs: is dit wel normaal? 
Moet ik nu niet depressief zijn of 
zo? Maar dat ben ik niet. Misschien 
dat ik extreem nuchter ben, maar 
ik voel er gewoon niet zo heel veel 
bij.” 

net een borstverGrotinG?
LUMC-psycholoog Jessica Gopie, 
die onderzoek deed naar de psy-
chologische effecten van borst-
reconstructies na amputatie, kan 
Tonnie geruststellen. “Hoe je je na 
zoiets voelt, is heel persoonlijk. Ja, 
een borstamputatie kan psycho-
logisch nadelige effecten hebben, 
maar dat hoeft niet. Het is van veel 
verschillende factoren afhankelijk. 
Hoe lekker zat je vooraf in je vel? 
Hoeveel waarde hechtte je aan je 
eigen borsten? Hoe wordt vanuit 
de omgeving gereageerd?” Volgens 
Gopie is vooral dat laatste nog wel 

‘de eerste week  
voeL je je aLsof er 

een vrachtwagen 
over je bovenLijf  

is gereden’
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De feiten 
•  BRCA1 en BRCA2 zijn twee 

genmutaties die een verhoog-
de kans op borstkanker met 
zich meebrengen. 

•  Vrouwen met een van deze 
genmutaties hebben een kans 
van 60 tot 80 procent om 
ooit borstkanker te krijgen. 
Zonder erfelijke aanleg is dat 11 
procent. 

•  Vrouwen met een erfelijke 
aanleg moeten jaarlijks op con-
trole komen, maar kunnen er 
ook voor kiezen om de borsten 
preventief te laten verwijderen. 

•  Vrouwen met een BRCA1  
of BRCA2 genmutatie  
hebben ook meer kans op  
eierstokkanker. Bij BRCA1 is 
dat 30-60 procent, bij BRCA2 

5-20 procent. Voor vrouwen 
zonder erfelijke aanleg is dat  
1 procent.

•  Zowel bij BRCA1 als BRCA2 
wordt aangeraden om rond 
je veertigste (na de vervulling 
van een eventuele kinderwens) 
de eierstokken en eileiders te 
laten verwijderen. 

•  Ook mannen kunnen de gen-
mutaties hebben. ze hebben 
dan een verhoogde kans op 
borstkanker (van 0,1 procent 
naar 7 procent). ze kunnen 
de mutatie (net als vrouwen) 
doorgeven aan hun kinderen. 
een kind van een vader of 
moeder met BRCA1 of BRCA2 
heeft 50 procent kans om de 
aanleg te erven.



eens lastig. “We horen soms dat 
vrouwen zich door hun omgeving 
niet altijd even goed begrepen voe-
len. Ze zijn niet ziek, hebben geen 
kanker gekregen, maar hebben wel 
iets heel ingrijpends meegemaakt.” 
Tonnie herkent dat. “Mensen moe-
ten me niet zielig vinden, maar ook 
weer niet te luchtig doen. Zoals een 
meisje op een verjaardag. Zij bleef 
mijn operatie maar vrolijk verge-

lijken met haar borstvergroting. 
Toen wilde ik wel even schreeuwen: 
ja hallo! Dat doe je omdat je het wíl. 
Dit niet.”  
Ook Aafke vond het soms moei-
lijk om dit proces met mensen te 
delen. “Ik heb veel aan mijn ouders 
gehad, maar mijn relatie heeft 
het niet overleefd. Niet lang na de 
operatie heb ik het uitgemaakt. Ik 
wilde al mijn energie aan mezelf 

kunnen besteden. Met zoiets moet 
je iemand naast je hebben met wie 
je volledig vertrouwd bent. Dat was 
blijkbaar toch niet helemaal zo.”  
Is daten nu extra eng? “In het begin 
wel, maar dat wordt steeds minder. 
Laatst moest ik van mezelf voor de 
allereerste keer naar de sauna. Dat 
was even spannend. Maar uitein- 
delijk voelde het helemaal niet 
raar.” 

ieder voor zicH
Leonie, die niet voor preventieve 
amputatie koos, vindt het vooral 
lastig dat iedereen een mening 
heeft. “Als ik zo’n gen had, zou ik 
het wel weten, zeggen ze dan. Ook 
bij lotgenotengroepen op internet 
stuitte ik op veel vrouwen die zelf 
voor amputatie hadden gekozen. 
Die stonden er heel anders in dan 
ik. Voor sommigen waren borsten 
echt een soort tijdbommen ge-
worden. Dan denk ik: laat mij mijn 
eigen keuze maken.”  
Chirurg Suzan van der Meij snapt 
wel waar die stelligheid vandaan 
komt. “Deze vrouwen hebben net 
zelf die duivelse knoop doorge-
hakt. Als je je borsten net hebt 
laten verwijderen, wil je natuurlijk 
niet horen dat het ook anders had 
gekund.”  
Luister vooral goed naar jezelf, 
benadrukt Van der Meij. “Het is 
een heel persoonlijke keuze, die 
door iedereen anders wordt erva-
ren. Als alleen verre familieleden 
kanker hebben gehad, dan kies 
je waarschijnlijk eerder voor het 
controletraject. Maar als je je eigen 
moeder en je twee zussen door 
chemo en bestralingen hebt zien 
wegkwijnen, dan ga je misschien 
net wat sneller voor zo’n opera-
tie.” Wat je kiest hangt af van jouw 
eigen referentiekader. Wat heb 
je ervoor over om geen kanker 
te krijgen? Hoe belangrijk zijn je 
eigen borsten voor je? Dat kan 
niemand anders voor jou bepalen. 
Alleen jij.  

‘Ze Zijn veeL mooier geworden 
dan ik had verwacht’
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