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24       Beeldend

 “Ik laat hiermee aan

  mijn kinderen zien 

  dat het onmogelijke

  mogelijk is, als je 

  maar wilt”  
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Samenloop voor hoop
Tijdens SamenLoop voor Hoop maken verschillende teams door heel 
Nederland 24 uur lang gezamenlijk een lange wandeling over een 
parcours. Deze estafettelopen staan symbool voor de voortdurende 
strijd tegen kanker. De deelnemers halen met de loop geld op voor 
KWF.	Er	wordt	niet	alleen	gewandeld,	de	teams	verkopen	ook	(zelf-
gemaakte) spullen, hapjes en drankjes. De eregasten bij SamenLoop 
voor	hoop	zijn	(ex-)kankerpatiënten,	ook	wel	survivors	genoemd.	zij	
staan het hele weekend in het middelpunt.

waar of niet waar?
 “Het platdrukken van borsten tijdens 
mammografie bevordert borstkanker”
Kracht belde met Heleen Hauer, verpleegkundig 
specialist bij de mammapoli van het Antoni van 
Leeuwenhoek in Amsterdam.
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Kan het kwaad om een borst met kracht plat 
te drukken? “Nee, sommige vrouwen denken dat 
dit kan leiden tot schade in de cellen of het weefsel 
en dat dit de kans op borstkanker zou vergroten. 
Maar dat is niet waar. Vrouwen krijgen ook geen 
borstkanker van een harde klap op hun borst, 
bijvoorbeeld door een omklappend fietsstuur. De 
röntgenstraling bij een mammografie is wél heel 
licht risicoverhogend. Maar daarvoor geldt dat 
8.000 tot 10.000 mammografieën in totaal leiden 
tot één extra geval van borstkanker.” 

Is het nodig om de borst bij een mammogra-
fie zo te pletten? “Ja, daardoor kun je het klier-
weefsel goed uit elkaar drukken. Dat is belangrijk, 
want dat kleurt wit op een foto. Als je het platdrukt, 
is de foto beter beoordeelbaar.” 

Is pijn een teken dat er te hard gedrukt 
wordt? “Nee, hoe pijnlijk een mammografie is,  
heeft vooral te maken met de gevoeligheid van 
het klierweefsel. Het kan ook afhangen van het 
moment in de cyclus van een vrouw. En soms doet 
de ene borst gewoon meer pijn dan de andere. 
Gelukkig is er een paddle (folie voor op de compres-
sieplaten van de mammograaf, red.) in ontwikkeling 
waarmee de optimale druk per borst beter bepaald 
kan worden. Dat maakt een mammografie minder 
pijnlijk. Er zijn ook nieuwe methoden voor borston-
derzoek in ontwikkeling: pammografie en thermo-
grafie. Daarbij hoeft de borst niet meer platgedrukt 
te worden. Maar  dat is nog echt toekomstmuziek.” 

wie verdient een prijs voor 
zijn inzet tegen kanker? 
Kent u iemand die vanwege zijn of haar inzet op 
het gebied van kankerbestrijding een onderscheiding 
verdient? Meld hem of haar dan aan als kandidaat 
voor de Muntendamprijs 2015. Iedereen die zich 
bezighoudt met kanker(bestrijding) in Nederland 
kan een kandidaat voordragen. Zo won onderzoeker 
Liesbeth de Vries de prijs in 2014 en Lide van der 
Vegt van stichting Mammarosa in 2013. KWF 
Kankerbestrijding kent deze bijzondere prijs  voor 
de 41e keer toe. Aanmelden kan tot 15 november 
2015. Meer over de aanmeldprocedure op: 
i kwf.nl/muntendamprijs

medicijnen 
betaalbaar houden 
“Pas	het	huidige	financieringssysteem	aan,	om	alle	dure	genees-
middelen	tegen	kanker	toegankelijk	te	houden	voor	patiënten”:	die	
boodschap presenteerde de KWF-werkgroep ‘Dure kankergenees-
middelen’ begin juli aan minister Schippers van Volksgezondheid. 
Nu al worstelen ziekenhuizen met het voorschrijven van dit soort 
medicijnen.	maar	door	het	toenemende	aantal	patiënten	en	de	
komst van nieuwe, dure geneesmiddelen, dreigt het probleem nog 
groter te worden. Wees daarom transparant over de prijzen en over 
waar welke behandeling is te verkrijgen, vindt KWF. Ook adviseert 
de KWF-werkgroep een apart budget voor dure geneesmiddelen en 
pleit voor een drastische prijsverlaging.
 i  kwf.nl/adviesduremedicatie

Kennis delen

Kanker kan allerlei vervelende  
gevolgen hebben: van lichamelijke 

klachten tot problemen rondom 
werk en financiën. Kanker.nl vindt het 

belangrijk om al die ervaringen te horen 
en te delen met andere patiënten. Daarom 

is het digitale patiëntenpanel ‘Doneer je ervaring’ 
opgericht. Op één centrale plek worden thema-

gerichte ervaringen van patiënten verzameld. Op 
de website leest u ervaringsverhalen en u kunt 

er uw eigen verhaal vertellen, om zo anderen 
te helpen. Aanmelden is gratis.

i doneerjeervaring.nl

wISt u dat...

i kwf.nl/rookvrij

... er dagelijks 100 kinderen 

in ons land verslaafd raken 

aan roken? KWF roept daarom 

staatssecretaris Van Rijn van 

Volksgezondheid op tot aange-

paste wetgeving (zie ook De 

Stelling, pagina 35). Vooral de 

confrontatie met sigaretten in 

winkels verdubbelt de kans dat kinderen 

met roken beginnen. Jaarlijks starten 

35.000 kinderen met roken. Ruim 20.000 

mensen sterven vroegtijdig als gevolg van

roken en meeroken. Meer dan 80 procent van 

de huidige rokers is begonnen voor zijn 18e.  


