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Inleiding

Deze brochure over de opvolging na uw behandeling voor
borstkanker kan dienen als leidraad voor de toekomst.
We bespreken kort een aantal belangrijke onderwerpen en
verwijzen door naar specifieke brochures die bepaalde thema’s
nog verder in detail toelichten. Al deze brochures kunt u terug
vinden op onze website http://www.uzleuven.be/multidisciplinair
borstcentrum/brochures-mbc of u kunt ze vragen aan de ver
pleegkundige.

Voor bijkomende informatie kunt u altijd terecht bij uw
behandelende arts, trajectbegeleider of andere zorgver
lener.
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HOE OPVOLGEN NA BEHANDELING?

De opvolging na borstkanker is enerzijds een controle, maar
anderzijds schept het de mogelijkheid om vragen, neven
werkingen en verzuchtingen met uw arts te bespreken. Bereid
gerust de consultatie voor door uw vragen en bezorgdheden
op voorhand te noteren. Aan de hand van dit notitieblaadje
worden deze vragen behandeld tijdens het spreekuur.

Voor de opvolging van mensen die behandeld zijn voor (niet uit
gezaaide) borstkanker bestaan er duidelijke internationale richtlij
nen. Deze worden ook in UZ Leuven gevolgd. U krijgt van uw arts
een gepersonaliseerd opvolgkaartje mee. Het is dus mogelijk dat u
vrouwen kent met een ander opvolgschema. Dit komt omdat elk
schema aangepast is aan de specifieke diagnose en het behandelings
verloop van elke vrouw.

KLINISCH ONDERZOEK
Regelmatige bevraging van klachten en het uitvoeren van een klinisch
onderzoek door een arts, vormen de hoekstenen van de opvolging.
Dit onderzoek moet niet in het ziekenhuis gebeuren, maar kan ook
bij uw huisarts of gynaecoloog.
Vaak is er een samenwerking met uw huisarts of gynaecoloog en ge
beurt het klinisch onderzoek afwisselend in en buiten UZ Leuven.
Als er tussen de geplande onderzoeken nieuwe of abnormale klach
ten optreden, contacteert u best uw huisarts. Deze kan zo nodig
doorverwijzen naar onze consultatie in UZ Leuven.
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Veel klachten die optreden bij vrouwen na borstkankerbehandeling,
hebben helemaal niets met de borstkanker te maken. Toch kunnen
ze vaak stress veroorzaken.

U kunt altijd contact opnemen met
uw huisarts bij ongerustheid.

MAMMOGRAFIE EN ECHOGRAFIE
In principe wordt een jaarlijkse mammografie en – indien nodig –
een echografie van de borsten bij iedereen aangeraden (tenzij borst
amputatie langs beide kanten plaatsvond).

Door de drukke bezetting op de
dienst radiologie van UZ Leuven,
plant u uw mammografie minstens
9 maanden vooraf.

Als uw mammografie niet in UZ Leuven plaatsvindt, is het belang
rijk dat u een code meebrengt naar de consultatie, waarmee we de
beelden van uw mammografie kunnen bekijken. U geeft deze dan
af aan de balie van de raadpleging op het moment dat u voor uw
afspraak bij de dokter komt. Op deze manier kunnen we de beelden
aan uw dossier toevoegen.
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ANDERE ONDERZOEKEN
Het systematisch uitvoeren van andere radiologische onderzoeken
(CT-scan, PET-scan, radiografie of echografie) bij mensen zonder
klachten wordt niet aanbevolen. De kans is klein dat we met deze
onderzoeken iets vinden bij patiënten zonder klachten. Zo’n onder
zoek is ook maar een momentopname en geeft geen enkele garantie
dat er later geen problemen opduiken. Bovendien wordt u tijdens
bepaalde onderzoeken blootgesteld aan ioniserende stralen.
Bij aanwezigheid van specifieke klachten is het echter wel zinvol om,
in overleg met uw arts, gericht onderzoeken uit te voeren om herval
uit te sluiten.

WAAR OPVOLGEN?
De opvolging gebeurt bij voorkeur in samenwerking met uw huisarts
of uw gynaecoloog en kan ook in een borstcentrum bij u in de buurt.
U krijgt vanuit UZ Leuven altijd geplande controleafspraken mee
voor consultaties in ons ziekenhuis, maar u moet zelf de tussentijdse
afspraken maken bij uw huisarts of gynaecoloog. Als u of uw huis
arts toch een vervroegde raadpleging in het borstcentrum wenst,
kunt u een afspraak maken via tel. 016 34 66 70 of 016 34 66 60.
U brengt dan best een verwijsbrief mee van de huisarts waarin de
reden vermeld staat van de vervroegde controle. Op deze manier
kunnen onze artsen u gericht onderzoeken en bevragen.
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Het opvolgschema dat voor u van toepassing is, krijgt u van uw
arts in UZ Leuven. U kunt zelf mee opvolgen wanneer, waar en
welke controleraadpleging moet gebeuren.

De opvolging tijdens de eerste vijf jaar is gepersonaliseerd en vindt
u terug op uw kaartje. Vanaf het zesde jaar wordt één keer per
jaar een nazicht voorgesteld, met een bespreking van de klachten en
klinisch onderzoek door de arts, een bloedafname en een mammo
grafie (al dan niet met echografie). Na tien jaar wordt er om de twee
jaar een nazicht gedaan. Afhankelijk van uw situatie kan deze verdere
opvolging in UZ Leuven of bij uw huisarts gebeuren.

GENEZING OF HERVAL?
Veel vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker zijn bang om te
hervallen. Deze gevoelens zijn perfect normaal. Als u hierover wilt
praten, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw traject
begeleider. Ook buiten UZ Leuven kunt u bij hulpverleners terecht.
De contactgegevens vindt u achteraan in deze brochure.
De meeste mensen die behandeld werden voor borstkanker zonder
uitzaaiingen in andere organen, genezen van borstkanker. Wanneer
de kanker toch terugkomt, spreken we van ‘herval’. Dit herval kan
zowel plaatselijk in de borst of in de lymfeklieren zijn, als in andere
organen (bot, lever, longen, huid …). Het herval kan tot 30 jaar na de
behandeling optreden. Het is heel moeilijk te voorspellen bij wie en
wanneer herval zal optreden.

Opvolging na borstkanker
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REVALIDATIE
Onderzoek heeft aangetoond dat een revalidatieprogramma na de
bestraling of de chemotherapie bij borstkanker kan helpen bij diverse
emotionele en lichamelijke klachten. Het programma van UZ Leuven,
KanActief, is gestart in 2005. Dit programma bestaat uit een combi
natie van lichaamstraining, relaxatieoefeningen en informatiesessies
die in een groep van lotgenoten gegeven worden. Het UZ Leuvenprogramma duurt 12 weken, met twee samenkomsten per week in
campus Pellenberg.
Vraag een brochure met meer informatie over KanActief aan een
verpleegkundige of kijk op onze website
http://www.uzleuven.be/kanactief-na-borstkanker.
Ook buiten UZ Leuven zijn er revalidatieprogramma’s. U kunt samen
met uw trajectbegeleider op zoek gaan naar een programma bij u in
de buurt.
U vindt meer informatie over revalidatie in uw buurt via de website
van de Stichting tegen Kanker: http://www.kanker.be/rekanto.
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WERKHERVATTING
Het werk hervatten na een diagnose van (borst-)kanker is vaak niet
evident. Zowel emotioneel als lichamelijk kunnen er obstakels zijn
die de werkhervatting bemoeilijken.
U kunt altijd terecht bij uw arts, trajectbegeleider of andere zorgver
lener om deze problemen te bespreken.
✗ Als u medewerker bent, zijn er enkele opties, altijd in over
leg met de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds en
uw werkgever:
Ú U hervat het werk zoals voorheen.
Ú U bespreekt met uw werkgever of u progressief tewerk
gesteld kunt worden. Dit wil zeggen dat u aan een lager
percentage start en dit geleidelijk aan opbouwt. In dit
systeem krijgt u op financieel vlak een aanvulling van het
loon door uw ziekenfonds.
Ú U kiest – of uw werkgever biedt u aan – om uw werk
percentage te verminderen. Deze keuze verschilt met
de progressieve tewerkstelling, uw contract wordt
namelijk gewijzigd. Bij deeltijds werken worden uw
rechten op pensioen, verlof, feestdaguren … herleid tot
dat werkpercentage.
✗ Als u zelfstandige bent, kunt u contact opnemen met het
sociaal verzekeringskantoor, de sociale dienst, uw zieken
fonds, VDAB, Vlaams Patiëntenplatform.
✗ Als u ambtenaar bent, kunt u contact opnemen met uw
personeelsdienst.

Opvolging na borstkanker
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Interessante informatie vindt u in het dossier over werkhervatting
van de Vlaamse Liga tegen Kanker
(www.tegenkanker.be, Patiënten > Werk en kanker)
en bij het Vlaams Patiëntenplatform
(www.vlaamspatientenplatform.be, thema’s > werkgelegenheid).
Rentree biedt kosteloos ondersteuning voor werkhervatting, met
tussenkomst van Kom op tegen Kanker. Je vindt meer info via
http://www.rentree.eu.
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LEVENSSTIJL
Een gezonde levensstijl is voor iedereen belangrijk, dus ook voor
vrouwen met een diagnose van borstkanker. We raden u wel aan om
niet bij te komen en uw gewicht stabiel te houden.

Algemene richtlijnen zijn:
• Beweeg voldoende.
Voldoende bewegen helpt om uw conditie op peil te houden,
uw gewicht stabiel te houden, uw spieren te versterken en
zorgt ook voor afleiding. Daarnaast kan bewegen ook hel
pen om bepaalde nevenwerkingen te voorkomen of te ver
beteren, denk bijvoorbeeld aan slecht slapen, een stijgend
lichaamsgewicht of warmteopwellingen. Wanneer u buiten
beweegt in het zonlicht, neemt uw lichaam ook vitamine D
op, wat belangrijk is bij de opname van calcium in uw botten.
De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om overdag
zo actief mogelijk te zijn.
Enkele tips:
Ú neem de trap in plaats van de lift;
Ú parkeer de auto iets verder;
Ú probeer elk uur eens rond de tafel of uw bureau te stappen.
Naast de dagelijkse activiteit is het ook belangrijk om in
tensiever te bewegen. De richtlijnen van de Wereldgezond
heidsorganisatie hiervoor zijn:
Ú Minstens 150 minuten per week matig intensief sporten.
Doe bijvoorbeeld een stevige wandeling zonder dat u

Opvolging na borstkanker

11

buiten adem bent. Dit mag u opbouwen tot 300 minuten
per week voor een maximaal effect. Zo kunt u proberen
om een half uurtje per dag te gaan wandelen.
Ú Of u kunt ook minstens 75 minuten intensief sporten.
Hierbij voelt u dat uw lichaam harder werkt en uw
ademhaling sneller gaat.
Ú Dit combineert u minstens twee keer per week met
spierverstevigende oefeningen (vraag hierover advies
aan uw kinesitherapeut of aan een andere hulpverlener).
Ú Wanneer u door een ziekte of beperking minder goed
kunt bewegen, wordt er aangeraden om zo veel moge
lijk actief te zijn.
Ú Bovendien kan bewegen helpen om uw evenwicht te be
waren of te verbeteren, waardoor u minder kans hebt
om te vallen.
• Rook niet of stop met roken.
• Onderhoud een gezond slaappatroon.
Een goede slaaphygiëne kan ervoor zorgen dat u voldoende
slaap hebt, deze hebt u nodig om u overdag energiek te kun
nen voelen. Volgende tips kunnen helpen om beter te slapen:
Ú Beweeg overdag regelmatig, want beweging vermindert
stress en geeft een aangename vermoeidheid.
Ú Slaap/rust niet te lang overdag; dutjes die langer dan
30 minuten duren, kunnen uw slaappatroon ’s nachts
verstoren. Het is uw nachtrust die voor energie en
lichamelijk herstel zorgt.
Ú Vermijd ‘s avonds zware maaltijden en beperk alcohol,
koffie en sigaretten.
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Ú Probeer regelmaat te brengen in uw slaappatroon: ga
zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip slapen met een vast
avondritueel en sta telkens ongeveer op hetzelfde uur op.
Ú Als u na 20 minuten de slaap niet kunt vatten, staat u even
op en doet u iets anders (bijvoorbeeld een boek lezen)
tot u weer de neiging hebt om in slaap te vallen.
Ú Gebruik uw slaapkamer en dus ook uw bed enkel om
te slapen (of om seks te hebben). Een boek lezen, muziek
luisteren of TV kijken doet u best op een andere plaats, uw
lichaam gaat anders het verband leggen tussen uw bed en
deze activiteiten (waardoor het mogelijk is dat u minder
goed gaat slapen).
Ú Bespreek slaapmedicatie altijd met uw behandelend arts
of huisarts.
Ú Meer informatie over slapeloosheid kunt u vinden via:
https://www.uzleuven.be/insomnia.
• Eet gezond en gevarieerd.
Het is belangrijk dat u een balans vindt tussen genieten van
eten en ervoor zorgen dat u een gezond gewicht behoudt.
Aarzel niet om uw trajectbegeleider of een andere hulpver
lener aan te spreken als u hiermee worstelt.

Enkele tips:
Ú Eet zo gezond, evenwichtig en gevarieerd mogelijk.
Baseer u hiervoor op de voedingsdriehoek: hoe lager
een voedingsmiddel in de driehoek staat, hoe meer u er
dagelijks van nodig hebt, hoe hoger in de driehoek hoe,
hoe minder u er dagelijks van nodig hebt.

Opvolging na borstkanker
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VOEDINGSDRIEHOEK
DRINK VOORAL

WATER

MEER

ZO WEINIG
MOGELIJK

MINDER

Ú Drink dagelijks voldoende water (1,5 tot 2 liter), maar
wees matig met alcohol en suikerhoudende dranken (bij
voorbeeld frisdranken en fruitsap).
Ú Eet dagelijks voldoende groenten (300 gr) en fruit (twee
tot drie porties, één portie is bijvoorbeeld een appel of
een handvol aardbeien).
Ú Kies voor magere en halfvolle producten.
Ú Pas op met zoete snacks en zware maaltijden ’s avonds.
Ú Probeer nooit een maaltijd over te slaan. Gebruik liever
vier tot zelf zes kleine maaltijden per dag in plaats van
drie grote.
Ú Breng voldoende afwisseling in het menu door bijvoor
beeld een weekmenu op te stellen.
Ú Ga één keer per week op de weegschaal staan. U weegt
zich best iedere week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
Als u blijft aankomen of afvallen zonder verklaring, neem
dan contact op met uw arts, trajectbegeleider of diëtist.
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Ú Vraag indien nodig advies van een diëtiste. Voor adressen
van diëtisten in uw regio kunt u de website van de
Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen
en diëtisten raadplegen: www.vvvd.be. Ook binnen het
ziekenhuis kunt u terecht voor ondersteuning.
Een gevarieerde voeding is bovendien ook belangrijk om
aan de inname van voldoende calcium te voldoen. De aan
bevolen inname voor calcium ligt tussen 1 200 (personen
zonder risico op osteoporose) en 2 000 milligram per dag
voor personen met risico op osteoporose. Meer informa
tie kunt u ook terugvinden in de brochure ‘osteoporose’
(https://www.uzleuven.be/sites/default/files/brochures/
osteoporose_metabole_botziekten_0.pdf ). Voor deze
inname wordt het volgende aangeraden:
·

·

·

Gezonde voeding: dagelijks groene groenten, bruin
brood en voldoende water. Dit zorgt voor ongeveer
300 mg aan calcium.
Daarbij nog 3 tot 5 porties zuivelproducten (zorgen
ieder voor 250 mg calcium), bijvoorbeeld:
Ú een glas melk of calciumverrijkte soyadrink (kies bij
voorkeur voor halfvolle of magere producten);
Ú een potje yoghurt, pudding ...
Ú een portie kaas (bijvoorbeeld één sneetje) geldt dan
weer voor een dubbele dosis calcium.
Meer informatie vindt u terug in de brochure: ‘osteo
porose en metabole botziekten’.

Om ervoor te zorgen dat deze calcium goed aan uw botten
hecht, hebt u ook vitamine D nodig. Deze haalt u voor
namelijk uit zonlicht. We raden dan ook aan uw bewegingen
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buiten uit te voeren. Soms schrijven we ook botverster
kers en vitamine D voor. Aarzel niet om aan uw arts te
vragen of u hiervoor in aanmerking komt.
• Beperk de consumptie van alcohol.
Er is heel wat controverse over het gebruik van alcohol
tijdens en na de behandeling van borstkanker. Grote hoe
veel
heden alcohol kunnen heel wat algemene gezond
heidsproblemen, zoals bijvoorbeeld:
Ú problemen met de lever;
Ú een verhoogd risico op keelkanker;
Ú een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van (nieuwe)
borstkanker;
Ú nevenwerkingen zoals warmteopwellingen, gewichts
toename of slaapproblemen in de hand werken.
Beperkte hoeveelheden (bijvoorbeeld één consumptie
per dag) kunnen in principe geen kwaad. Ook hier is het
belangrijk om een evenwicht te vinden tussen wat goed is
voor uw lichaam en af en toe eens te genieten.

Het toepassen van een gezonde levensstijl is echter niet gemakkelijk.
Soms kan het helpen om de punten die voor u belangrijk zijn af te
wegen tegenover de mogelijke negatieve punten (bijvoorbeeld een
betere conditie ten opzichte van de tijdsinvestering om dagelijks te
sporten). Door alles in kaart te brengen, worden uw prioriteiten
duidelijk en kan er een actieplan komen. Aarzel niet om dit met uw
huisarts, specialist of trajectbegeleider te bespreken.
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CONTACT MET LOTGENOTEN
Wilt u deelnemen aan activiteiten of gesprekken met lotgenoten?
Vraag gerust informatie aan uw trajectbegeleider of bezoek de web
site van KanActief plus http://www.kanactiefplus.be.

LAATTIJDIGE NEVENWERKINGEN VAN DE
BEHANDELING
Iedere behandeling kan nevenwerkingen veroorzaken. Sommige
treden pas op nà de behandeling. U kunt elke nevenwerking aan
halen bij uw arts, ook al lijkt ze banaal of is ze moeilijk bespreekbaar.
Het heeft immers weinig zin om te worstelen met nevenwerkingen
zonder zicht te hebben op de mogelijke oorzaak of behandeling.
Het Leuvens kankerinstituut (LKI) geeft regelmatig informatie
sessies over kanker gerelateerde onderwerpen, waaronder het
omgaan met nevenwerkingen. U bent altijd welkom om gratis
deel te nemen aan deze sessies. Inschrijven kan via
http://www.uzleuven.be/lki/infosessies.

1. NA EEN OPERATIE
Meer informatie vindt u terug in de brochure ‘Herstel na een borst
operatie’ of via de website: http://www.uzleuven.be/multidisciplinairborstcentrum/brochures-mbc.
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✗ In de zone van littekens blijven soms pijnklachten of
voosheid aanwezig. Dit leidt vaak tot ongerustheid, maar is
op zich zeker geen teken van herval. In overleg met uw be
handelende arts kan pijnstilling of gericht onderzoek over
wogen worden. Het kan helpen om dagelijks de pijnlijke of
gevoelloze zone stevig in te smeren met een bodylotion.
✗ In het operatiegebied kunnen vooral kort na de operatie,
maar ook op langere termijn af en toe infecties optreden.
Het gebeurt ook dat de arm aan de geopereerde kant ont
steekt. Een ontstoken arm is rood, pijnlijk en vaak gezwol
len, soms hebt u hierdoor ook koorts. Contacteer steeds
een arts als u last hebt van deze symptomen/tekens.
✗ Na de operatie hebt u misschien een pijnlijke schouder.
Meestal ontstaat dit omdat u uw arm te weinig gebruikt
(u wilt bijvoorbeeld uw arm ‘sparen’). U kunt dit voorkomen
door dagelijks te bewegen en eventueel enkele oefeningen te
doen zoals vermeld in de brochure ‘Herstel na een borst
operatie’. Wanneer u een pijnlijke of stramme schouder
hebt, is nazicht door uw arts of kinesitherapeut zeker zin
vol.
✗ Lymfoedeem kan vooral optreden wanneer een volledige
okselklieruitruiming werd uitgevoerd. Lymfoedeem is een
zwelling van de arm of hand waarvoor best een goede diag
nose wordt gesteld en een behandeling met onder meer
lymfedrainage wordt opgestart bij de kinesist. In UZ Leuven
hebben wij hiervoor een gespecialiseerd centrum.
Meer informatie vindt u op de website http://www.uzleuven.
be/lymfoedeem of neem telefonisch contact op via 016 34
85 50. Er worden ook regelmatig informatiesessies gegeven
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voor mensen met een verhoogd risico op lymfoedeem (dus
voor mensen met een okselklieruitruiming) en sessies over
de behandeling van lymfoedeem.
Wanneer er geen lymfoedeem is, heeft een preventieve
lymfedrainage behandeling geen zin.
✗ Veel vrouwen hebben na een operatie aan hun borst een
veranderd zelfbeeld. Meestal brengt tijd raad en leren vrou
wen hun andere lichaam kennen, herkennen en erkennen.
Een veranderd lichaamsbeeld kan een verandering in sek
sualiteitsbeleving met zich meebrengen. Aarzel niet om de
dienst trajectbegeleiding te contacteren (tel. 016 34 29 18,
op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 11 uur) als u blijvende
twijfel of klachten ondervindt. Zij kunnen u doorverwijzen
voor praktische of emotionele ondersteuning.

2. NA RADIOTHERAPIE
Meer informatie vindt u terug in de brochure ‘Bestraling bij borst
kanker’ of via de website http://www.uzleuven.be/brochure/700029.

✔ De huid is ook na de bestraling nog gevoelig. Gebruik
altijd een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor (bij
voorkeur een factor hoger of gelijk aan 30) op de bestraalde
huid als deze rechtstreeks in de zon zou komen. Het eerste
jaar raden we aan om de bestraalde zone niet te lang aan
rechtstreeks zonlicht bloot te stellen.

Opvolging na borstkanker
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✔ Een aantal maanden na de bestraling treedt bij sommige
patiënten tijdelijk wat pijn of stramheid op ter hoogte van
de ribben in het bestralingsveld. Een tijdelijke hoest kan –
hoewel zeldzaam – optreden als laattijdige reactie van de
bestraling. Meestal is dit onschuldig, maar soms is een be
handeling van deze klachten aangewezen. Overleg hierover
zeker met uw arts.

3. NA CHEMOTHERAPIE
Meer informatie vindt u terug in de brochure ‘Chemotherapie: al
gemene informatie’ of via de website http://www.chemotherapie.be
waar u de brochures per specifieke behandeling kunt terugvinden.
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• Het haar begint in principe 2 à 3 maanden na de laatste
chemotherapie terug te groeien. Af en toe is de structuur
een beetje anders. Als gevolg van een antihormonale behan
deling dunt het haar soms opnieuw wat uit. Wanneer 5 tot 6
maanden na de laatste chemotherapie het haar slechts zeer
traag groeit, bespreek dan met uw arts of een doorverwijzing
naar dermatologie aangewezen is.
• Chemotherapie kan soms invloed hebben op latere vrucht
baarheid. Meestal wordt dit voor de start van de chemo
therapie besproken, zeker als u een kinderwens hebt. Als u
in de menopauze was, zijn er voor u geen veranderingen.
Bij vrouwen die voor de chemotherapie nog niet in de
menopauze waren, zijn er drie mogelijkheden:
• vervroegde menopauze door de chemotherapie;
• geen menopauze met blijvende menstruaties;
• tijdelijke menopauze met nadien (soms tot enkele jaren
later) terugkeren van de maandstonden.
Soms worden de maandstonden ‘gecamoufleerd’ door anti
hormonale therapie, en kunt u toch vruchtbaar zijn ondanks
het feit dat u geen maandstonden hebt. Via een bloedafname
kan de huidige menopauzale status geëvalueerd worden.
Dit is slechts een momentopname, dit kan veranderen in
de toekomst. Met andere woorden, het is heel moeilijk om
voor vrouwen die nog niet in de menopauze waren voor
de start van de chemotherapie, met zekerheid te weten of
definitieve menopauze is opgetreden. Contraceptie moet
zeker met uw arts besproken worden.
Meer informatie vindt u terug in de brochure ‘Vruchtbaar
heid bij vrouwen met kanker’ op de website
http://www.uzleuven.be/brochure/700513
Opvolging na borstkanker
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• Anthracycline bevattende chemotherapie (bijvoorbeeld EC)
kan in zeldzame gevallen op lange termijn een verzwakking
van het hart veroorzaken. Wanneer ook Herceptin® gegeven
wordt bij de chemotherapie, veroorzaakt dit ook soms hart
verzwakking. Als u regelmatig kort van adem bent zonder dat
u zich zwaar inspant, meldt u dit best aan uw arts.
• Anthracycline bevattende chemotherapie kan heel uitzon
der
lijk blijvend een verstoring geven in de aanmaak van
bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen. Dit uit zich meestal
in toenemende vermoeidheid, spontane bloedingen, of fre
quente infecties. Bespreek deze klachten zeker met uw arts.
• Taxotere® en Taxol® kunnen soms blijvende voosheid ter
hoogte van vingertoppen en/of tenen veroorzaken. Hiervoor
bestaat vandaag nog geen echt goede behandeling, maar de
klachten verminderen meestal na verloop van enkele jaren.
• Taxotere® en Taxol® kan ook de nagels beschadigen en het
kan een tijdje duren vooraleer deze herstellen. Bescherm
ze door ze goed kort te houden.
• Vermoeidheid is een frequente klacht na chemotherapie.
Na het uitsluiten van onderliggende oorzaken door uw arts,
wordt voldoende lichaamsbeweging (eventueel via een re
validatieprogramma) en een gezonde levensstijl aanbevolen.
• Ook uw lichaamsbeeld, seksualiteitsbeleving en emoties kun
nen door chemotherapie veranderd zijn. Aarzel niet om de
dienst trajectbegeleiding te contacteren (tel. 016 34 29 18,
op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 11 uur) als u blijvende
klachten ondervindt. Zij kunnen u ondersteunen en doorver
wijzen voor praktische en emotionele ondersteuning.
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4. TIJDENS ANTIHORMONALE THERAPIE
Meer informatie vindt u terug in de brochures ‘Antihormonale thera
pie: antioestrogeen’ of ‘Antihormonale therapie: aromataseremmer’ of
via de website http://www.uzleuven.be/multidisciplinair-borstcentrum/
brochures-mbc.

✔ Antioestrogeen of Tamoxifen (bijvoorbeeld Nolvadex®) kan
in zeldzame gevallen bloedklontervorming veroorzaken in
de kuit (dik, pijnlijk been). Sporadisch kan een stolsel naar
de longen gaan en zo een longembolie veroorzaken. Als dit
gebeurt, kunt u plots kortademigheid ervaren samen met
steken in de borstkast. Als u dit voelt, contacteer dan altijd
uw huisarts. Tamoxifen kan af en toe vaginaal bloedverlies
geven door stimulatie van het baarmoederslijmvlies. Bij op
treden van deze klachten contacteert u ook best uw arts.
Ook volgende klachten kunnen besproken worden (maar
zijn medisch niet dringend, ook al hebben ze een effect op
uw welzijn): nachtelijke kuitkrampen, warmteopwellingen
en nachtzweten.
✔ Aromataseremmers (bijvoorbeeld Femara®, Aromasin®,
Arimidex®) kunnen stijfheid en startpijnen geven. Deze
regelmatig voorkomende gewrichtsklachten zijn op zich niet
gevaarlijk, maar als ze erg storend zijn en uw dagelijks leven
sterk beïnvloeden, kunt u best eventuele alternatieven met
uw arts bespreken. Aromataseremmers kunnen op lange
termijn ook het proces van botontkalking versnellen. Bot
ontkalking voelt u niet, maar leidt tot een verhoogd risico
op breuken. In overleg met uw arts zullen af en toe bot
metingen gepland worden om botontkalking op te sporen.

Opvolging na borstkanker
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Door aromataseremmers kunt u ook last krijgen van warmte
opwellingen en nachtzweten. Aangezien aromataseremmers
de hormoonproductie onderdrukken, hebben heel wat vrou
wen last van een drogere vagina en ervaren sommige vrouwen
een veranderde seksualiteitsbeleving. Aarzel niet om de dienst
trajectbegeleiding te contacteren (tel. 016 34 29 18, op werk
dagen bereikbaar tussen 9 en 11 uur) als u blijvende klachten
ondervindt. Zij kunnen u ondersteunen en doorverwijzen
voor praktische en emotionele ondersteuning.

HANDIGE BROCHURES
UZ LEUVEN
• http://www.uzleuven.be/brochure/700094
Medische beeldvorming bij borstkanker
• http://www.uzleuven.be/brochure/700402
Herstel na een borstoperatie
• http://www.uzleuven.be/brochure/700324
Algemene informatie over chemotherapie en andere
celremmende geneesmiddelen
• http://www.uzleuven.be/brochure/700332
Uw chemotherapie: FEC
• http://www.uzleuven.be/brochure/700368
Uw chemotherapie: Docetaxel (Taxotère®) (AMO)
• http://www.uzleuven.be/brochure/700173
Uw chemotherapie: Taxol® -Carbo
• http://www.uzleuven.be/brochure/700334
Uw therapie: Paclitaxel (Taxol®)
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• http://www.uzleuven.be/brochure/700513
Behoud van vruchtbaarheid bij vrouwen met kanker
• http://www.uzleuven.be/brochure/700029
Bestraling bij borstkanker
• http://www.uzleuven.be/brochure/700131
Antihormonale therapie: anti-oestrogenen
• http://www.uzleuven.be/brochure/700132
Antihormonale therapie: aromataseremmers
• http://www.uzleuven.be/brochure/700097
Revalidatie KanActief na borstkanker
• http://www.uzleuven.be/brochure/700573
Het windelen van de arm bij een lymfoedeem
• Borstkankerbijbel van Barbara Debusschere
Uit te lenen via de trajectbegeleiding MBC

HANDIGE WEBSITES
UZ LEUVEN
• Het multidisciplinair borstcentrum
http://www.uzleuven.be/mbc
• Overzicht van brochures en films
http://www.uzleuven.be/multidisciplinair-borstcentrum/brochures-mbc
• De website chemotherapie:
http://www.chemotherapie.be
• De website van het lymfoedeemcentrum:
http://www.uzleuven.be/lymfoedeem
Opvolging na borstkanker
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• De website rond insomnia (slapeloosheid):
http://www.uzleuven.be/insomnia
• KanActief, het revalidatieprogramma na borstkanker:
http://www.uzleuven.be/kanactief-na-borstkanker
• Informatie- en ontmoetingsmomenten voor mensen met kanker
en hun naasten:
http://www.uzleuven.be/lki/infosessies
BUITEN UZ LEUVEN
• Rekanto:
http://www.kanker.be/rekanto
• Emotionele steun Stichting tegen kanker:
http://www.kanker.be/emotionele-steun
• Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK):
http://www.tegenkanker.be/
• Werk(hervatting) en kanker (VLK):
http://www.tegenkanker.be/werkhervatting_en_kanker
• Stichting tegen Kanker:
http://www.kanker.be/
• Vlaams patientenplatform:
http://www.vlaamspatientenplatform.be
• Borstkanker.net:
http://www.borstkanker.net/nieuws
• Vlaamse beroepsvereniging diëtisten:
http://www.vbvd.org/
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HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Raadpleging borstcentrum UZ Leuven:
016 34 66 60
				
016 34 66 70
Trajectbegeleiding UZ Leuven:
op werkdagen bereikbaar tussen 9 en 11 uur

016 34 29 18

Kankertelefoon Vlaamse Liga tegen Kanker:

078 150 151

Kankerfoon Stichting tegen Kanker:
elke werkdag van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 17 uur

0800 35 445
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door het multidisciplinair borstcentrum in samenwer
king met de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700657.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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