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Leren van iedere patient 
 

 
Waar kan en moet het beter? 
 
Hoe kan het beter? 

 



 
Hoe kan het beter? 
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Waar kan en moet het beter? 



Kwaliteit van Leven 









 

Vermoeidheid 
 
 
 
 



Cognitief functioneren 



Sociaal functioneren 



Emotioneel functioneren 



Angst 



Bent u tevreden met het cosmetisch resultaat?  

81% 

10% 

9% 

Tevreden Neutraal Ontevreden



Werkvermogen 

Excellent werkvermogen 
Goed werkvermogen 
Matig werkvermogen 
Slecht werkvermogen 
 



Umbrella leert ons ook welke vrouwen  
het meest kwetsbaar zijn… 

• Jonge leeftijd 
• Uitgebreidere bestraling 
• Chemotherapie 
• Operatieve verwijdering van (alle) okselklieren 
• Complicaties, zoals oedeem van de borst 

 
 
 
 

Cognitief functioneren, angst, vermoeidheid, ….. 

…en waar de meeste winst te behalen is 



Conclusie 

• Borstkanker heeft tijdens de behandeling grote invloed 
op klachten en functioneren van patiënten 
 

• Na 12-18 maanden gaat het (gelukkig) met de 
meerderheid van de behandelde vrouwen net zo goed 
als met de gemiddelde Nederlandse vrouw 
 

• We moeten ons blijven inzetten voor de kleine, maar 
belangrijke groep vrouwen om prognose en kwaliteit van 
leven te verbeteren 



Programma  
 
 
14:00-14:20  Hoe werkt het brein (na borstkanker)? 
 
    Dr. Martine van Zandvoort - neuropsycholoog en 
    universitair hoofddocent Universiteit Utrecht 
 
14:20-14:40  Borstkanker en het hart 
 
    Dr. Arco Teske - Cardioloog gespecialiseerd in het 
    effect van chemotherapie op het hart, UMC Utrecht 
 
14:40-15:00  Pauze 
 
15:00-16:45  Workshops en ‘In gesprek met de Onderzoeker’ 
 
16:45-17:15  Afsluiting en borrel    
  



• Dansen na borstkanker   
     Ankie Thuis 
 
• Bewegen bij borstkanker  
     Anouk Hiensch 

 
• Yoga  
     Rosalie van den Boogaard 

 
• Seksualiteit en borstkanker 
     Astrid Kremers 

Workshops 
 

 



 
 

In gesprek met de onderzoeker 
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