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Das Wort den von Brustkrebs
betroffenen Frauen geben ...
... das war das Ziel des
Rundtischgesprächs, das unter
dem Vorsitz von Prinzessin
Mathilde im Königlichen Palais im
April stattgefunden hat. Dieses
wichtige Ereignis hat die
Aufmerksamkeit auf die Krankheit
Brustkrebs lenken wollen, von der
zahlreiche Frauen in Belgien
betroffen sind.
Europa Donna war durch drei seiner Vertreterinnen mit dabei. Es
wurde wenig über die medizinischen und technischen Aspekte
der Krankheit, als vielmehr über
das Erleben der betroffenen
Frauen, ihr Leid, ihre Gefühle und
ihre Emotionen, ihre Hoffnungen
und Erwartungen ob sie jetzt jung
oder älter waren, ausgetauscht.
Wir alle, die Prinzessin und wir,
haben die knappen 2 Stunden des
Austauschs als zu kurz empfunden
und beschlossen uns wiederzusehen.
Wir hoffen es von Herzen, denn es
bleibt viel zu sagen und noch mehr
zu tun um den Brustkrebs noch
wirkungsvoller zu bekämpfen und
menschlicher mit den leidvollen
Erfahrungen dieser Krankheit
umzugehen.
Dankeschön, Prinzessin, dass Sie
einen Schritt mit uns im Kampf
gegen diese Krankheit getan
haben.....

Photographe: Harry Goossens
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Le 5 avril SAR Princesse Mathilde reçoit Europa Donna Belgium au Palais Royal
Op 5 april ontvangt HKH Prinsses Mathilde Europa Donna Belgium op het Koninklijk Paleis

Vrouwen met borstkanker aan
het woord laten…
Dat was de bedoeling van het
rondetafelgesprek met Prinses
Mathilde op het Koninklijk Paleis in
april. Dit initiatief wilde het probleem van borstkanker in de kijker
stellen. Een probleem , waarmee
heel veel vrouwen in ons land
geconfronteerd worden. Europa
Donna Belgium werd er vertegenwoordigd door drie van haar actieve leden. Er werd niet zo veel
gepraat over de technische aspecten of over de behandeling. Het
gesprek ging vooral over wat deze
jonge en minder jonge vrouwen
hebben meegemaakt. Zij brachten
hun persoonlijk verhaal op een
openhartige en gevoelige wijze,
met een boodschap vol strijdlust,
emotie, waardigheid en hoop.
Zowel de Prinses als wij vonden
deze twee uur eigenlijk te kort en
dus werd besloten om elkaar terug
te zien. Wij hopen van harte dat
deze tweede ontmoeting er komt,
want er valt immers nog veel te
vertellen en te ondernemen om
ervoor te zorgen dat borstkanker
doeltreffender en humaner wordt
aangepakt.
Hartelijk Dank, Mevrouw, dat u
samen met ons een stap heeft
gezet in deze strijd…

Donner la parole aux femmes
touchées par le cancer du sein…
Tel était l’objectif de la table
ronde organisée par la Princesse
Mathilde au palais royal en avril.
Cet évènement a voulu attirer l’attention sur le problème du cancer
du sein qui touche tant de femmes
dans notre pays. Europa Donna
Belgium y était représentée par
trois de ses membres actifs. Il y fut
très peu question des aspects
techniques et des traitements mais
surtout du vécu de ces femmes,
jeunes ou moins jeunes, qui avec
beaucoup de franchise et de sensibilité nous ont communiqué à travers leurs histoires personnelles,
des messages de combats, d’émotions, de dignité humaine et d’espoir. La Princesse et nous-même
avons trouvé ces deux heures trop
courtes et il fut décidé de se revoir.
Nous l’espérons car il existe encore beaucoup de choses à dire et
surtout beaucoup d’actions à
mener pour combattre plus efficacement et plus humainement le
cancer du sein.
Merci Madame, d’avoir fait un
pas avec nous dans ce combat…
Fabienne Liebens
Présidente - Voorzitster -Vorsitzende
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L’avis de l’expert - Mening van een expert - Die mein u
De schildwachtklier
Bij de aanpak van borstkanker kunnen verschillende behandelingsmethodes noodzakelijk zijn, zoals een
operatie, chemotherapie, hormonale
therapie en/of bestraling. Een combinatie van deze behandelingsmethodes is
vaak aangewezen.
De sentinel- of schildwachtkliertechniek wordt steeds meer gebruikt bij de
operatie van de borst.

cellen kunnen toekomen. Vanuit deze
eerste klier gaat de lymfe dan verder
naar de klieren die erachter liggen.
Er kunnen 1, 2, 3 of meer van die
“eerste” klieren zijn, vaak gaat het om
één schildwachtklier. Als de schildwachtklier geen kwaadaardige cellen
bevat, dan hebben de achterliggende
klieren ook geen kwaadaardige cellen en
moeten ze niet allemaal verwijderd worden. Als de schildwachtklier wel kwaadaardige cellen bevat, dan moeten alle
okselklieren verwijderd worden. Dit is

In de operatiezaal gaat men, na het
maken van een kleine snede in de oksel,
op zoek naar de schildwachtklier. Dit
doet men met een gammaprobe, dit is
een instrument dat de radioactiviteit
meet. Dit geeft aan waar de hoogste radioactiviteit is in de oksel en zo vindt
men de schildwachtklier.
Patent blue is een blauwe kleurstof die
rond de borst kan ingespoten worden en
ook met de lymfe meegaat. Deze kleurstof blijft hangen in de schildwachtklier
die daardoor blauw kleurt. Dit is een bij-

het principe van de schildwachtkliertechniek.
Als men enkel de schildwachtklieren
moet verwijderen, betekent dit een kleinere snede in de oksel, waardoor de patiënten minder hinder ondervinden van
het litteken. Omdat dan niet alle okselklieren weggenomen zijn, is de kans op
lymfoedeem kleiner.

komende hulp bij het zoeken naar de
schildwachtklier.
De okselklieren worden dan onderzocht onder de microscoop door de
anathomopatholoog. Vroeger werden
alle okselklieren onderzocht. Nu moeten
maar enkele sentinelklieren bekeken
worden.
Deze klieren krijgen een serial couping, dwz dat men ze in meerdere
schijfjes snijdt. Deze schijfjes worden
allen afzonderlijk onderzocht. Anderzijds
gebruikt men nu nieuwe kleuringen op
de klieren om op zoek te gaan naar
kwaadaardige cellen. Hierdoor vindt men
vaker dan voorheen kwaadaardige cellen in de schildwachtklieren.
Wie komt in aanmerking voor deze
techniek? Vrouwen met kleine borstgezwellen. Dit zijn gezwellen tot 3 cm
groot.

Borstkanker en de okselklieren
De borst draineert lymfevocht via de
lymfebanen naar de okselklieren. Op die
manier kunnen ook kankercellen tot de
okselklieren doordringen. Indien er
kwaadaardige cellen in de okselklieren
zitten, moeten deze verwijderd worden
en moet de patiënt een bijkomende behandeling krijgen onder de vorm van
chemotherapie, hormonale therapie, radiotherapie of een combinatie van deze
behandelingen.
Het borstgezwel wordt vaak behandeld door het wegsnijden van het gezwel
uit de borst of door wegname van de
volledige borst.
Daar borstkanker kan uitzaaien naar
de okselklieren is het belangrijk te weten
of er al dan niet kwaadaardige cellen in
deze klieren zitten.
De aanvullende behandeling na de
operatie van borstkanker hangt trouwens onder andere af van de toestand
van de klieren, en het aantal aangetaste
klieren zegt ons ook iets over de kans op
genezing.
Naast de wegname van het gezwel of
van de volledige borst worden vaak ook
de okselklieren volledig verwijderd. Is dit
nodig?
70% van alle borstkankers hebben
geen kwaadaardige cellen in de okselklieren. Dit betekent dat zij in de meeste
gevallen eigenlijk niet hadden moeten
verwijderd worden. Tot voor kort kon
men enkel weten of de okselklieren al
dan niet aangetast waren door ze allemaal te verwijderen en ze na te kijken
onder de microscoop op kwaadaardige
cellen.
Deze okselklieroperaties hebben echter veel nadelen. Tot 20% van de patiënten klaagt van pijn, een verminderd
gevoel of een verminderde kracht ter
hoogte van de geopereerde arm. Tot
10% van de vrouwen heeft in meer of
mindere mate last van lymfoedeem.

Wat is een sentinel- of schildwachtklier?
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De sentinelklier of de schildwachtklier
is de eerste klier langs waar de lymfe
vanuit de borst passeert en is dus ook
de eerste klier waar de kwaadaardige

Hoe werkt deze techniek?
De schildwachtklier wordt gevonden
door middel van radioactief technetium
en patent blue.
Wanneer men radioactieve stof
(=techneticum) inspuit in de borst rond
het gezwel, dan gaat dit met de lymfe
mee via de lymfebanen naar de okselklieren. De sentinelklier zal als eerste dit
radioactief techneticum ontvangen.
Deze zal dit radioactief technetium dus
in hogere concentratie bevatten dan de
andere klieren.
Een lymfoscintigrafie van de oksel is
een foto van de oksel waarop men de
klieren ziet die voldoende radioactiviteit
bevatten, dit zijn de schildwachtklieren.
Zo kan men zien hoeveel schildwachtklieren er aanwezig zijn in de oksel. Het
inspuiten van het radioactief technetium
en het maken van de foto kan de dag
vòòr, of de ochtend van de operatie gebeuren.

Wie komt niet in aanmerking?
1. vrouwen met gezwellen groter dan
3 cm
2. vrouwen die vroeger reeds bestraald werden op de borst met het gezwel
3. zwangere vrouwen
4. vrouwen die reeds eerder aan de
borst met een gezwel geopereerd werden
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n ung des experten

ROODBORSTJE
Leven met borstkanker

Vanmiddag heb ik voor het eerst van mijn leven afspraak bij een controlearts van
het ziekenfonds. Ik vraag me af waarom dat nodig is, ze krijgen toch alle rekeningen van al mijn behandelingen toegestuurd?
Ik kan toch niet doen alsof ik borstkanker heb? Enfin, ik verschijn braaf op het
appél, al is het voor mijn gemoedsrust niet zo'n goede zaak.
'Maak je geen illusies, het ergste moet nog komen', oppert die dokter bijzonder
bemoedigend.
Ik stamel: 'Pardon?'
'Ja, het ergste volgt na de behandeling. Bij elke hoofdpijn zal je denken dat er een
tumor in je hoofd zit. Bij elke buikkramp zal je bang zijn dat je darmkanker hebt.
Dat worden pas moeilijke tijden.'
Kijk, van zulke gesprekken leeft een mens op, nietwaar.
Hij vraagt nog, met enige aandrang: 'En, bent u niet depressief? Ziet u de toekomst
niet zwart in?'
'Neen', antwoord ik. 'Helemaal niet. Ik voel me kiplekker.' Ik zou nog liever doodvallen dan hem één blik op mijn twijfels te gunnen.
Met een humeur ver onder vriespunt stap ik bij de kinesist binnen.
'Stomme idioot. Genie van de Karpaten. Mottige malloot. Rattenkop vol gaten',
zingt Huub, terwijl hij niet alleen de lymfestroom in mijn arm stimuleert maar ook de
zon weer doet schijnen.
Méditerannée, zo blauw, zo blauw…
(p.53-p54)

5. vrouwen met meerdere gezwellen in
de borst
6. vrouwen met vergrote lymfeklieren in
de oksel, waarbij een punctie van die
lymfeklieren reeds kwaadaardige cellen
aantoonde.

Resultaten van deze techniek
De schildwachtkliertechniek bij borstkanker biedt vele voordelen. Door de
kleine insnede in de oksel en door het
verwijderen van een klein aantal klieren
verkleint de hinder in de geopereerde
arm en daalt de kans op lymfoedeem.
Bij een klein percentage kan men een
vals-negatieve procedure hebben: dit wil
zeggen dat de verkeerde klieren worden
verwijderd en dat in de oksel klieren blijven zitten met kwaadaardige cellen.
Dit kan een ongunstig effect hebben
op de controle van het gezwel in de
oksel.
De doelt reffendheid van de techniek
verbetert wanneer men deze enkel uitvoert bij de “juiste patiënten” (zie hoger:
wie komt wel en niet in aanmerking) en
wanneer dit gedaan wordt in een borstkliniek waar men over voldoende ervaring
met deze techniek beschikt. Dan daalt
de kans op vals-negatieve procedures.
Elke vrouw moet volledig ingelicht
worden over de voor- en nadelen van
deze techniek. Enkel dan kan zij, in samenspraak met het team van de borstkliniek, een gerichte keuze maken over
de te volgen behandeling.
Dr. Nathalie Degrieck
Dienst chirurgie, Universitair ziekenhuis
Gent
Centrum voor Borstaandoeningen, Algemeen Centrum ziekenhuis Antwerpen,
campus St.-Erasmus

Roodborstje. Leven met borstkanker, Frieda Joris, Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen-Baarn, 2001, ISBN 90 5240 611 1

Commentaar op Roodborstje
Ik had twee borsten. Huis-, tuin- en
keukenexemplaren die in bikini en lingerie hun werk deden.(…)
Ik had twee borsten. Ik heb er nog
één over. Mijn rechterborst is twee
weken geleden geamputeerd. Er woekerde een tumor in.
In het voorjaar 2003 woonde ik in
Kortrijk de première van "Ontboezemingen" bij. Deze productie van Theater
Taljoor, is een bewerking van het boek
"Roodborstje. Leven met borstkanker"
van journaliste Frieda Joris. Het theaterstuk werd aangekondigd met de
tekst op de achterflap van het boek. Het
luidde als volgt. "Dit wil geen klaagzang
zijn, maar een getuigenis vol angst,
hoop en…humor. Want dappere roodborstjes, die laten zich niet zomaar
uitroeien."

Ik had Frieda Joris' boek reeds gelezen vóór ik de bewerking zag. Ik had het
toen in één ruk uitgelezen. Sommige
zinnen heb ik aangekruist omdat ze zo
treffend waren. Ik was benieuwd om
"Ontboezemingen" te zien. Het stuk is
opgebouwd als dialoog tussen twee totaal verschillende vrouwen, en het bevat
ook een aantal nieuwe elementen. En,
eerlijk toegegeven ook de bewerking
heeft me aangenaam verrast. 't Was fijn
om die treffende zinnen daar terug te
horen.
Volgens mij beslist een aanrader.
Zowel het boek als "Ontboezemingen".
Mariane De Vriendt
Meer info "Ontboezemingen": Theater
Taljoor, Harelbeekseweg 11, 8500
Kortrijk • Tel. 056/25 36 34
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BORSTKLINIEKEN IN EUROPA

Europees Parlement te Straatsburg
op55jun
jun
Straasburg op
europarlementsleden en de leden van Europ
Parlement Européen de Strasbourg le 5 juin
de membres du parlement européen et de m

5 juni 2003. Een historisch moment
voor vrouwen in Europa. Die dag heeft
het Europees Parlement in Straatsburg
een rapport goedgekeurd over de noodzaak om in heel de Europese Unie
borstklinieken op te starten. Het rapport
was opgesteld door de Commissie Vrouwenrechten en Gelijke Kansen en werd
voorgesteld door Karin Jöns, Duits
Europarlementslid en voorzitster van
Europa Donna Duitsland.
Bij deze unieke gebeurtenis waren
twee actieve leden van Europa Donna
Belgium aanwezig, samen met delegaties van andere fora van de Europa
Donna Borstkanker Coalitie.
De stemming werd voorafgegaan door
een debat. Alle parlementsleden spraken
met lof over het rapport. Tijdens de bespreking werd veel aandacht besteed
aan het psychologische aspect en de
psychosociale begeleiding binnen de
borstkliniek, wat een enorm belangrijk
gegeven is. Ook werd de nadruk gelegd
op het onaanvaardbaar verschil in mortaliteit ten gevolge van borstkanker tussen en binnen de verschillende lidstaten.
Bij de stemming bleek dat een overdonderende meerderheid van de parlementsleden het rapport steunde. Er
waren slechts enkele onthoudingen en
geen enkele tegenstem, wat betekenisvol is.

Waarom zo’n rapport?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden in 2000 in de E.U. 216.000
borstkankers gediagnosticeerd en
79.000 vrouwen overleden aan deze
aandoening. Het is de meest voorkomende kanker bij de vrouw en de
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen
tussen 35 en 55 jaar.
Volgens de Europese Unie heeft elke
vrouw, ongeacht haar woonplaats, haar
sociale status of haar opleiding, recht op
dezelfde kwaliteitsvolle opsporing en op
de beste verzorging met een correcte
psychosociale begeleiding en nazorg.
Nochtans heeft een studie, uitgevoerd
door Eurocare in 1999, aangetoond dat
de overleving na borstkanker tot 16%
verschilt tussen de lidstaten. Er bestaan
zelfs verschillen in overleving per regio in
eenzelfde land en tussen verschillende
instellingen in eenzelfde stad. Ondertussen is ook aangetoond dat de kans op
overleving van borstkanker, vroegtijdig
opgespoord en correct behandeld, 90%
bedraagt.
Met het opzetten van borstklinieken en
een kwaliteitsvolle screening over heel
Europa, beoogt de E.U. de mortaliteit ten
gevolge van deze ziekte met 25% te
doen dalen, zodat nog slechts een verschil in sterftecijfer van 5% tussen de
lidstaten overblijft .

Waarop is dit rapport gebaseerd?
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De wetenschappelijke gemeenschap
heeft kunnen aantonen dat vrouwen met

borstkanker, geopereerd door chirurgen
die gespecialiseerd zijn in borstheelkunde en mits correcte bijkomende behandeling in een gespecialiseerd
centrum, duidelijk betere overlevingskansen hebben. Jammer genoeg bestaan er momenteel nog te weinig van
dergelijke centra. Slechts zeer weinig
vrouwen in Europa kunnen vandaag dus
aanspraak maken op een correcte diagnose, behandeling en nabehandeling,
laat staan op een correcte psychosociale begeleiding.
Aan de hand van deze wetenschappelijke gegevens stelde Eusoma richtlijnen
op waaraan een borstkliniek ideaal moet
voldoen (wij verwijzen hiervoor graag
naar onze vorige Newsletter). Maar
opdat borstklinieken effectief zouden
opgestart worden is wel een politiek
duwtje nodig.
Het Europese rapport is gesteund op
deze richtlijnen, maar toch bestaan er
enkele belangrijke en interessante verschillen. Waar de medische en wetenschappelijke wereld voornamelijk
aandacht besteden aan het medische
aspect, wordt in het rapport van het Europees Parlement, naast het medische,
ook veel aandacht geschonken aan het
psychosociale aspect. Het feit dat de
vrouw die aan de basis ligt van dit Europees rapport, zelf te kampen had met
borstkanker (en voor haar rapport gesteund werd door de Europa Donna
Borstkanker Coalitie) is daar wellicht niet

vreemd aan. Opmerkelijk is dat tijdens
het debat dat de stemming voorafging,
door de politici, voornamelijk vrouwen,
het belang van dit psychosociale aspect
ook werd benadrukt, zoals hierboven
vermeld. De klemtoon werd ook sterk
gelegd op het verschil in overleving tussen de lidstaten.
Het rapport gaat dus verder dan de
oorspronkelijke richtlijnen van Eusoma in
die zin dat het vraagt dat in een borstkliniek de vrouw met borstkanker als
persoon, en niet alleen haar borstkanker,
wordt behandeld.

Wat is de waarde van dit rapport?
Dit rapport is een eerste stap in de
goede richting. Het Europees Parlement
zal aan de hand van dit rapport de lidstaten vragen om naast de borstkankerscreening ook borstklinieken op te
starten. Het is de bedoeling in 2006 een
eerste balans op te maken en na te gaan
of, door deze maatregelen, het
sterftecijfer inderdaad daalt binnen de
Europese Unie. Normaal moet het programma gerealiseerd zijn vóór 2008.
Maar laten we niet te vlug euforisch
worden. Voor wat het programma
borstscreening betreft, dat ook door de
Europese Unie is aangenomen, bestaat
momenteel slechts in 8 van de 15 lidstaten een georganiseerde borstscreening
met correcte kwaliteitscontrole.
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juni:Karin
KarinJöns
Jöns(met
(metrode
rodejas)
jas)omringd
omringddoor
door
55juni:
Europa Donna Forum Coalition.
5 juin: Karin Jöns (avec une veste rouge) entourée
de membres de Europa Donna Forum Coalition.

Les cliniques du sein en Europe
Strasbourg, 5 juin 2003. C’était un
grand jour pour la femme en Europe. Ce
fut le jour où le Parlement Européen a approuvé un rapport sur la nécessité de développer dans toute l’Europe des
cliniques du cancer du sein. Ce rapport
est le résultat d’un long travail de la commission de l’égalité des chances présidée
par Mme Jöns qui par ailleurs est la présidente de la section allemande d’Europa
Donna. La Belgique fut représentée par 2
membres actifs d’EDB.
Le débat et le vote furent animés par
des discussions préalables.
Aucun
membre du Parlement Européen ne s’est
prononcé contre le rapport – bien au
contraire, les membres ont approuvé le
rapport à la grosse majorité.

Pourquoi ce rapport ?
Les études comparatives entre les différents pays ont montré les nettes différences dans les méthodes de screening,
de diagnostic et de traitement des
femmes dans certains groupes d’âge.
L’Union Européenne est d’avis qu’indépendamment de l’origine et du statut social de la femme, les différences doivent
s’amenuiser davantage, de façon à baisser la mortalité à la suite de la maladie de
25 % et de réduire les différences dans
les chiffres de mortalité entre les pays à 5
%.

Plus - en minpunten
De voordelen zijn vrij duidelijk: de
sterfte ten gevolge van borstkanker
doen dalen in heel Europa. Inderdaad,
als elke vrouw in Europa, waar ze ook
woont, terecht zou kunnen in zo’n centrum, en dus correct zou behandeld
worden, zullen de overlevingskansen
van al deze vrouwen met borstkanker
duidelijk verbeteren. Wel moeten de centra over het land gespreid worden, zodat
deze voor elke vrouw bereikbaar zijn.
Maar er zijn ook minpunten. Om aanspraak te maken op de term borstkliniek,
wordt in het rapport gevraagd minimum
150 nieuwe gevallen van borstkanker per
jaar te behandelen. Voor ons kleine België, evenals voor andere kleine landen,
is dat moeilijk haalbaar. Daardoor zouden centra, waar jaarlijks 100 nieuwe gevallen behandeld worden, maar waar
een correcte psychosociale begeleiding
bestaat, kunnen verdwijnen. Alleen grote
centra kunnen op die manier overleven.

Waar staan we in België?
In België mag momenteel elke chirurg
of gynaecoloog borstkanker behandelen, of hij of zij hier specifiek voor opgeleid is of niet. Wel bestaan in België
enkele multidisciplinaire centra, die
aanspraak kunnen maken op de titel van
borstkliniek, omdat ze zeker het vooropgestelde aantal patiënten hebben, én
omdat ze correct medisch werk leveren.
Nog kleiner is het aantal centra, waar

Quels sont les fondements de
ce rapport ?
La communauté scientifique a pu démontrer que les chances de survie à la
suite d’un cancer du sein sont nettement
meilleures lorsque la femme est opérée
par un chirurgien spécialisé en sénologie
et que le traitement de la maladie est pris
en compte dans un centre spécialisé.
Malheureusement, encore peu de femmes
ont la chance d’avoir accès à un traitement optimal. Des recommandations sur
les critères de qualité des cliniques du
sein ont été formulées, il faut réunir à présent la volonté politique de les mettre en
œuvre.
Au Parlement Européen, le rapport
contenant ces recommandations a donc
été salué grâce à l’initiative d’une femme
courageuse qui est étroitement touchée
naast correct medisch werk, ook een
correcte psychosociale begeleiding bestaat! Het aantal centra in België is dus
duidelijk veel te laag.

De taak van de Europa Donna
Borstkanker Coalitie
Met dit rapport kan Europa Donna
naar de politici toestappen. Het is onze
taak om bij de verschillende overheden
aan te dringen op het opstarten van
meer dergelijke centra. Daarom moeten
we het belang ervan kunnen aantonen.
We moeten erover waken dat deze cen-

par la question et au soutien actif de la
Coalition Européenne contre le Cancer du
sein Europa Donna Coalition Forum.
L’accent est mis sur la prise en charge
globale de la femme touchée par la maladie.

Quelle est la valeur de ce rapport ?
Le rapport est une grande étape dans
la prise en charge de la maladie. En 2006
un premier bilan sera tiré et en 2008 le
programme devrait être exécuté. Mais
gardons en mémoire qu’il reste des pas
importants à franchir – à présent, seulement 8 sur 15 pays organisent un dépistage systématique avec des contrôles de
qualité.

Avantages et dangers du rapport
L’avantage est évident dans la mesure
que la femme profitera en premier lieu si
le cancer du sein est mieux pris en
charge.
Il y a aussi des inconvénients : pour
pouvoir ouvrir une clinique du sein, il faut
réunir au minimum 150 nouveaux cas de
cancer du sein par an. Pour notre petit
pays, ce chiffre est difficile à atteindre et
des bonnes cliniques avec une prise en
charge psychosociale bien en place risqueraient de disparaître.

Où en sommes-nous en Belgique ?
A présent, tout chirurgien ou gynécologue peut traiter un cancer du sein, qu’il
ait suivi une formation spécifique ou non.
En Belgique, il existe quelques centres
multidisciplinaires, mais ils sont encore
trop rares.

Le rôle d’Europa Donna Coalition Forum
Ce rapport permet une démarche active
vers les responsables politiques de notre
pays pour que ces centres se créent dans
notre pays, aussi bien au Nord qu’au Sud,
à l’Est et à l’Ouest du pays avec une prise
en charge psychosociale correcte.
L’existence de ce rapport est une aide
fondamentale pour réaliser le progrès
dans la lutte contre le cancer du sein en
notre pays.
tra correct over het land worden gespreid en dat alle zuilen erbij betrokken
zijn, zodat elke vrouw er toegang toe
heeft. Eens dat gebeurt moeten we erover waken dat binnen deze centra een
correcte psychosociale begeleiding bestaat, opdat de vrouw met borstkanker
als persoon zou behandeld worden, en
niet alleen haar borstkanker.
De aanvaarding van dit rapport betekent dus een enorme hulp in onze strijd
tegen borstkanker.
Dr. Birgit Carly
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25 JAAR LOTGENOTENHULP
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25 jaar NABORAM in Antwerpen
25 jaar geleden stelden vrouwen die
geconfronteerd werden met de levensbedreigende ziekte borstkanker, en die
een borstsparende ingreep of een borstamputatie moesten ondergaan, vast dat
er voor hen weinig of geen psychologische opvang of praktische informatie
voorzien werd.
Ze werden geopereerd, moesten soms
nog zware nabehandelingen ondergaan...
Maar wie kon hun angsten en zorgen
begrijpen? Wie was hun luisterend oor?
Wie kon hen ervan overtuigen dat
deze ziekte weliswaar gevaarlijk, maar in
vele gevallen goed te behandelen is?
Wie kon hen raad geven? Of eventueel
kleine tips, opdat zij het ziekenhuis terug
symmetrisch konden verlaten en zo hun
waardigheid hervinden: want een geschonden lichaam maakt ook een litteken op de ziel, een kras op je vrouwzijn.
Patiënten, samen met enkele professionelen (een verpleegster, een dokter,
een dame die op de hoogte is van borstprothesen en lingerie) kwamen tot de
conclusie dat de nieuwe borstkankerpatiënten best konden opgevangen worden door vrouwen die zèlf een ingreep
hadden ondergaan en die dit trauma
grotendeels verwerkt hadden.
De koppen werden bij elkaar gestoken
en Onthaalcentrum Naboram vzw werd
gesticht.
We schrijven 1978, een tijd dat elke
vorm van zelfhulp nog in de kinderschoenen stond. Een tijd dat men in
sommige ziekenhuizen ècht nog wel
overtuigd moest worden van de waarde
van lotgenotenhulp.
De start was niet zo gemakkelijk.
Toch lokte de idee van zelfhulp een
aantal vrouwen die zich opgaven als vrijwilligster. Zij stelden hun tijd en energie
volledig belangeloos ten dienste van de
nieuwe patiënten.
Nu 25 jaar later, met een nooit gezien
enthousiasme, zetten vrijwilligsters deze
taak verder.
Zij brengen vooral hoop bij vrouwen
die vaak hopeloos zijn.
Zij brengen moed, daar waar angst de
hoofdtoon voert.
Zij geven tips bij kleine problemen .
Zij geven raad bij grote zorgen.
Zij zijn een luisterend oor.
Zij begrijpen de wisselende gemoedsstemmingen van de geopereerde vrouw.
Door hun vitaliteit bewijzen zij dat er
nog leven kan zijn na borstkanker.
Nochtans, zonder de steun van velen,
zouden Naboram en haar zusterorganisaties overal verspreid in het land, hun
taak niet al die jaren hebben kunnen
verder zetten.

En dus vierde Naboram feest
Op 26 en 27 april 2003 organiseerde Naboram ter gelegenheid van haar 25 jarig
bestaan een symposium in het Elzenveld te Antwerpen, Het symposium kende een
groot succes. Een 200-tal deelnemers woonden de verrijkende uiteenzettingen bij
van verschillende deskundige sprekers, die de problematiek van borstkanker zeer
goed kennen,.
De professoren Buytaert en Lievens gaven respectievelijk een beknopte uiteenzetting over hormonen en isoflavonen en het probleem van een dikke arm.
Mevrouw Goethals and Dr. Maecx belichtten de psychologische kant van de problematiek, meer bepaald de opvang van patiënt en familie. Tenslotte kwam onze
ex-patiënte en medewerkster van Naboram, Hilde, aan het woord om haar persoonlijk verhaal weer te geven en aan te tonen hoe ze op een positieve manier omging met deze ziekte.
Tijdens de middag werden we vergast op een heerlijke lunch.
Om het symposium feestelijk af te sluiten werd op zondag 27 april, een concert
gegeven door de gekende pianiste Sylvia Traey, gevolgd door een gezellige receptie.
De vele sympatisanten, ex-patiënten en vele anderen (waaronder vanzelfsprekend de leden van Europa Donna Belgium), zijn ervan overtuigd dat 25 jaar Naboram niet onopgemerkt is voorbijgegaan.
Greet van den broeck
Hilde Huyghe
Naboram

De toeschouwers

Het panel

Vrijwilligsters van Naboram

Zowel de kankerorganisaties als de
ziekenhuizen weten nu hoe belangrijk
het is wanneer een borstkankerpatiënte
terecht kan bij een lotgenote.
Deze hechte samenwerking, met respect voor ieders eigenheid, komt de patiënte ten goede.
Daarom is het zo belangrijk dat “lotgenotenhulp” wordt aangeboden aan
elke patiënte en dat het een vast deel
uitmaakt van het “oncologisch zorgprogramma” dat instaat voor zowel de medische behandeling als de psychologische opvang.

Lotgenotenhulp bevordert de levenskwaliteit bij het ingrjjpende gebeuren dat
borstkanker is in het leven van een
vrouw!
Anita Van Herck
Naboram

Naboram
Provincie Antwerpen
Web-site : www.naboram.org
Tel. 03 234 35 66
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“L'essentiel n'est pas
de vivre mais de bien
vivre.”
Platon

Qualité de vie
et cancer du sein
Introduction
Parmi les objectifs du traitement du
cancer du sein, l’amélioration durable de
la qualité de vie des femmes qui en sont
atteintes est devenu un enjeu prioritaire.
Pour réaliser cet objectif il faut pouvoir
dans un contexte pluridisciplinaire, disposer des moyens humains et techniques les plus performants pour guérir
la maladie et/ou en diminuer les conséquences. Le concept de qualité de vie en
médecine suscite un intérêt récent. Il
existe un certain nombre de facteurs qui
ont influencé voire même créé cet intérêt.
Tout d’abord le contexte social est primordial car la société évolue et place de
plus en plus l’individu, la personne humaine au centre de son discours à travers les médias, Internet, les loisirs, la
politique et les sciences humaines. Ensuite si la médecine n’échappe pas à
cette évolution sociologique, les professionnels de la santé sont aussi par leur
pratique confrontés au quotidien aux
complications des traitements qu’elles
soient physiques, psychologiques et sociales.
Face aux détresses des individus, les
équipes médicales peuvent être amenées à s’interroger par exemple, sur le
bien fondé de certaines thérapeutiques
agressives non curatives. Enfin l’évolution de l’éthique des droits des malades
vers plus d’autonomie, de prise de responsabilités et de liberté de choix met
l’accent sur l’importance de l’aspect
qualitatif de la survie.
De plus en plus, au nom des valeurs
d’Autonomie, le malade revendique une
place de partenaire informé, actif, dans
le processus de décision. Il attend donc
que ce qui relève de sa subjectivité, sa
singularité, soit reconnu et accepté. En
Belgique la récente loi sur les droits du
patient (2002) illustre les tentatives du législateur de rendre compte de cette évolution éthique.
Depuis les recommandations de la Société américaine d'oncologie clinique
(Asco), qui considéraient en 1996 les mesures de la survie et de la qualité de vie
prioritaires par rapport à l'évaluation de
la réponse tumorale, un nombre croissant d’études ont été publiées qui nous
montrent les avancées réalisées, mais
aussi les problèmes non résolus tant sur

le plan méthodologique que dans les applications cliniques.

Définir la qualité de vie
La " vie " fait référence à tout un
contexte, intra- et interpersonnel, à une
situation psychique et physique. Evaluer
sa qualité, c'est donc évaluer les capacités, physiques et psychologiques du
sujet pris dans ses interactions avec le
monde qui l'entoure (famille, travail, relation à soi).
La qualité de vie d’un individu est donc
un concept complexe, multidimensionnel
et subjectif dont l’évaluation est exprimée de façon optimale par l’individu luimême.
La sociologue Anne Fagot-Largeault
nous dit : .." La qualité de vie, sous
l’angle individuel, c’est ce qu’on souhaite
au nouvel an : non pas la simple survie,
mais ce qui fait la vie : bonne santé,
amour, succès, confort, jouissances bref,
le bonheur… ".
Dans cette définition la sociologue
pointe déjà la bonne santé comme le
premier facteur qui fait la vie. En médecine, définir la qualité de vie est encore
plus compliqué. L’OMS ne définit elle
pas la santé comme un état de bien être
physique, social et psychologique mais
quelle vaste définition !
La qualité de vie liée à la santé doit
prendre en considération un ensemble
de variables relevant de domaines très
larges et évalués selon des modes d’investigation différents. Un bon nombre
d’études concernant la qualité de vie en
oncologie ont tenté de transformer ces
domaines qualitatifs en variables quantitatives et donc mesurables.
Pour le cancer du sein dans le domaine du fonctionnement physiques on
évaluera entre autres: la douleur, la mobilisation du bras, le lymphoedème, les
nausées, la perte des cheveux, la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur,
la libido ; dans le domaine émotionnel on
quantifiera la dépression, l’anxiété, et
l’adaptation au fait d’avoir un cancer ;
dans le domaine social on tiendra
compte de la capacité d’entretenir des
relations avec la famille et les amis,
d’exercer un emploi et de réaliser tâches
ménagères et loisirs.
Tous ces domaines peuvent être évalués de façon globale (ensemble de variables) ou spécifique (variable isolée).
L’approche quantitative d’un concept
qualitatif n’est pas toujours bien admise
et comprise, confusion entretenue par
les tenants, fréquents en médecine, du
dogme d’une frontière infranchissable
entre le monde des " qualités et celui des
" quantités ".
La qualité de vie reste donc un
concept encore mal compris et mal utilisé, alors que sa prise en compte dans
les décisions médicales et en santé publique offre aujourd’hui des solutions ori-

ginales et pertinentes en intégrant les notions de bien-être aux mesures objectives habituelles.

Importance de la qualité de
vie liée à la santé
Pendant longtemps en oncologie, l’efficacité d’un traitement a été appréciée
en termes de taux de réponse et de prolongation de survie. Si ces variables mesurées restent importantes, elles ne sont
plus suffisantes pour évaluer l’effet d’une
thérapeutique.
Nous savons que la plupart des traitements du cancer en général et du cancer
du sein en particulier, sont pour le moins
agressifs et responsables de conséquences physiques, psychologiques et
sociales.
Prolonger la survie ne se fait plus à
n’importe quel prix. Les bénéfices liés à
l’augmentation des chances de survie
(parfois incertaines) des malades ne peuvent raisonnablement s’envisager sans
tenir compte de la qualité de cette
(sur)vie.
Une première raison pour s’intéresser
à la qualité de vie est qu’aujourd’hui, son
appréciation permet de quantifier les
états de santé, de moduler les notions
classiques de survie et ainsi d’éclairer la
décision médicale.
Une seconde raison pour s’intéresser
à l’évaluation quantitative de la qualité de
vie en médecine est que son appréciation subjective par les médecins n’est
pas optimale. Quand on compare les
données de qualité de vie objectivées
par un questionnaire validé (EORTC QLQ
30) à celles obtenues à partir des dossiers médicaux dans une population de
patients atteints de cancer, la concordance n’est pas optimale dans tous les
domaines.
Les patients font état de plus de problèmes de qualité de vie via le questionnaire que ce qui est repris dans le
dossier médical et particulièrement dans
le domaine des symptômes, de la détresse émotionnelle et des performances
physiques.
Il est possible que les médecins ne
rendent pas compte dans les dossiers de
leur évaluation subjective de la qualité de
vie de leurs patients mais des travaux récents nous démontrent que des oncologues de spécialités différentes
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie)
ont des difficultés pour initier la communication à ce sujet au cours de la consultation, laissant l’initiation de la discussion
des domaines émotionnels et sociaux de
la qualité de vie à leurs patients souffrants de cancer du sein à un stade
avancé.
Dr Fabienne Liebens
Mireille Aimont
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Nos objectifs proritaires:

- een kwaliteitsvolle screening en
vroegtijdige opsporing van borstkanker
- Een optimale behandeling van vrouwen met borstkanker, evenals een
geïntegreerde psycho-sociale begeleiding
- Verspreiding en uitwisseling van
concrete en actuele informatie over
borstkanker
- Stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek inzake borstkanker...

- Un dépistage de qualité
- Le droit à l’accès aux meilleurs traitements et à la prise en charge psychosociale por toutes les femmes
- Une information correcte et actualisée sur le cancer du sein pour tous
- L’augmentation des moyens financiers pour soutenir la recherche
scientifique...

Le conseil d’administration
Raad van beheer

EUROPA DONNA
BELGIUM
( ASBL – VZW )
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Fabienne Liebens
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Annemie Peeters
Johanna Schröder
Secrétaire/Secretaresse
Bénédicte Servais
Trésorière/Schatbewaarster
Michèle Salden
Déléguée Européenne/Europees
Afgevaardigde
Birgit Carly
Représentante Nationale/Nationaal
Vertegenwoordigster
Mariane De Vriendt
Membres/Beheerders
Chantal Goossens
Véronica Mendez
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Website :
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Acties 2003
- Februari 2003 :
• Europees Parlement: deelname aan een
publieke werkgroep over : " De nood aan
Europese richtlijnen inzake multi-diciplinaire
borstkanker centra". (borstkliniek)
- Maart 2003 :
• EDB becommentarieerde het Europees rapport : " Europese strategie in de strijd tegen
borstkanker ".
- April 2003 :
• Publicatie van de tweede Newsletter
• Voorstelling van Europa Donna Belgium aan
Belgische oncologen in Gembloux , dit in het
kader van hogere opleiding in oncologie
(georganiseerd door het Bordet Instituut en
Astra Zeneca).
• Interview door de Poolse televisie over de
acties van Europa Donna Belgium.
• Deelname aan het symposium
“Borstkanker” ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van Naboram in Antwerpen.
• Deelname aan het rondetafelgesprek over
borstkanker in het Koninklijk Paleis te
Brussel, georganiseerd door HKH Prinses
Mathilde in samenwerking met Naboram.
- Mei 2003 :
• Deelname aan de 12de internationale
conferentie van " Reach to recovery " in
samenwerking met het UICC Breast Cancer
Support Service- Lissabon, Portugal.
• Voorstellen van Europa Donna Belgium aan
Belgische gynecologen in Sienna, Italie.
• Ontmoeting met Europees Parlementslid
Karin Jöns.
- Juni 2003 :
• Deelname aan de plenaire zitting van het
Europees Parlement in Straatsburg waar de
Europese parlementsleden de resolutie van
het Europees parlement over borstkanker in
de Europese Unie goedkeurden.
• Medewerking aan de uitzending " Toute
autre chose " over borstkanker, van RTBF1.
- Augustus 2003 :
Deelname aan de Europese enquête over de
kostprijs van kinesitherapie bij vrouwen met
borstkanker, meer specifiek over de behandeling van lymfeoedeem.

Unsere vorrangigen
Zielsetzungen:
- eine Früherkennung von gesicherter
Qualität
- Bestmögliche Behandlung mit
gesichter psycho-sozialer Belgleitung
- Korrekte und aktualisierte
Informationen für alle zum Thema
Brustkrebs
- Förderung der wissenschaftlichten
Forschung...
Actions europa donna 2003
Nos actions récentes 2003
- Février 2003 :
• Parlement Européen : participation au
groupe de travail publique sur : " Besoin de
directives européennes concernant les
centres pluridisciplinaires traitant le cancer
du sein ".
- Mars 2003 :
• Commentaires concernant le rapport
européen : " Une stratégie européenne
dans la lutte contre le cancer du sein ".
- Avril 2003 :
• Publication de la seconde Newsletter
• Présentation d’Europa Donna Belgium
aux oncologues belges lors du DES d’oncologie à Gembloux (organisé par l’Institut
Bordet et Astra Zeneca).
• Interview sur les actions d’Europa Donna
Belgium pour la télévision polonaise.
• Participation au symposium en l’honneur
des 25 ans de Naboram à Anvers.
• Participation à la table ronde sur le cancer
du sein au palais royal de Bruxelles, organisé par SAR la Princesse Mathilde en collaboration avec Naboram.
- Mai 2003 :
• Participation à la 12ème conférence internationale de " Reach to recovery " en collaboration avec l’UICC Breast Cancer
Support Service- Lisbonne, Portugal.
• Présentation d’Europa Donna Belgium
aux gynécologues belges. Sienne, Italie.
• Rencontre avec la Parlementaire
Européenne Karin Jöns
- Juin 2003 :
• Participation à la séance plénière de vote
par les députés européens au Parlement de
Strasbourg sur les directives concernant "
Une stratégie européenne commune contre
le cancer du sein ".
• Radio RTBF1, émission " Toute autre
chose " sur le cancer du sein
- Août 2003 :
• Participation à l’enquête européenne sur
le coût des traitements de kinésithérapies
pour les femmes atteintes d’un cancer du
sein dans l’union européenne.

Votre soutien est indispensable pour réaliser nos objectifs!
Wir rechnen mit Ihrer Unterstutzung um unsere Ziel zu erreichen!
Uw steun is noodzakelijk om onze beweging sterker te maken!
BULLETIN D’ADHESION-INSCHRIJVINGFORMULIER-EINSCHREIBUNGSFORMULAR
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