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Twee keer liet Nadja Steggink (44)
op eigen verzoek een mammografie
maken. Voor goede röntgenbeelden
plaatste ze haar borsten tussen
twee op elkaar drukkende platen.
,,Ik heb enkele gevoelige knobbels
in mijn borsten en ik wilde weten
of het tumoren zijn. De screening
was erg pijnlijk. Gelukkig bleek er
van borstkanker geen sprake.’’
Toch, gerustgesteld was ze niet. ,,Ik
hecht veel waarde aan preventie en
gezondheid. Ik kom als massage-
therapeut veel vrouwen met borst-
kanker tegen, zowel op de
oncologieafdeling in een ziekenhuis
als in mijn praktijk. Ik zie wat dit
met hen doet. Daarom vind ik pre-
ventie belangrijk.’’
In de media las ze eerder dit jaar
over een andere methode, medi-
sche thermografie. Een infrarood-
camera meet dan de temperatuur
van de huidoppervlakte. ,,Zo kun-

Geen vrouw kijkt

uit naar een

borstplettende

mammografie.

Dan liever een

pijnloze infra-

rood screening.

Het RIVM is bang

voor een trend.

DOOR ARNOUD KLUITERS

Ik fotografeer
de borsten, die in
gekleurde beelden
zichtbaar worden.
Er komt geen
straling aan te pas

nen we inzicht geven in verschillen
in temperatuur en temperatuurpa-
tronen tussen de linker- en rechter-
borst,” legt Francine van
Broekhoven uit. Met haar bedrijf
De Groene Zuster biedt zij thermo-
grafie aan vanuit dertien vestigin-
gen in Nederland.
,,De persoon in kwestie neemt met
ontbloot bovenlichaam plaats op
een draaikrukje, op ongeveer een
meter afstand van de stabiel beves-
tigde camera. Vanuit diverse hoe-
ken fotografeer ik vervolgens de
borsten, die in gekleurde beelden
zichtbaar worden op mijn compu-
ter. Er komt geen straling aan te
pas en er is geen lichamelijk con-
tact. In nauwelijks vijf pijnloze mi-
nuten zit de screening erop.’’
Op de foto’s zijn tot op de millime-
ter nauwkeurig temperatuurver-
schillen in de huid
zichtbaar. 2-3

pijn

BORSTSCREENING



dinsdag29 september 2015

GO

2 | HART ZIEL

Lekker in balans

Bij YogaDance
komt de lach
als vanzelf
Wat klinkt de muziek van Yoga Dance
opzwepend achter die gesloten deur.
En dan dat gejoel en die vrolijke
kreten erdoorheen. Dáár gaan ze los.

En dat gaan we ook
als ik meedoe. Met
eenvoudige en her-
haalde bewegingen
dansen we ons dertig
minuten uit de naad
om warm te worden.
Al stuiterend voel je je
blijer worden. Zou je
lichaam zó snel endor-
fines aanmaken? Als
de zwetende klas is
uitgeput en de Afri-
kaanse drums zwijgen,
schakelt de yogado-
cent over op complexe
balansoefeningen,
yogahoudingen en

zachte stretches. Van
het ene op het andere
moment komt er rust
in de tent. We krijgen
instructies hoe we de
oefeningen en houdin-
gen op de yogamat
lichter of zwaarder
kunnen maken, al
naar gelang je conditie
van die dag. Er zit een
extra dimensie in die
overgang van dans
naar zachte yoga. Een
lichte verwondering,
alsof je wordt gewekt
uit je routineroes.
CATHÉRINE VAN DER LINDEN

Iedereen is positief geladen.
Het is de les van de lach en je
gaat vanzelf mee. Met haar
enthousiasme steekt yoga-
docent Shamangi je aan.

Je wilt als beginner te snel in
alles mee kunnen. Juist van-

wege die vrolijkheid.

Ja, want de eenvoudige pasjes
herhalen zich en je bepaalt je
eigen inzet en tempo. Volg de
aanwijzingen en maal er niet
om dat het ook fout gaat.

Conditie komt van pas. Op de
oefeningen op de yogamat na
ben je nonstop in beweging.

Yoga Dance laat geen ruimte
om aan je sores te denken.
Het is als het ware gezond

uitgaan.

Je zweet snel. Heb je een
gangbare yogales voor ogen,
dan kom je bedrogen uit.

SFEER
INDE LES

SNELAAN
TEHAKEN

ONTSPANNENDĆ Ę l

HEBIKWEL/NIET
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Borstkankermaand

T
ot een diepte van zes
millimeter. Wit of rood
staat voor warm, zwart
voor koud. Groen be-
vindt zich hier tussenin.

,,De huid fungeert als een soort
schakelkast, die informatie uitwis-
selt voor onderhuidse, fysiologische
processen in bijvoorbeeld de lymfe,
het zenuwstelsel, het spierstelsel of
de bloedvaten.’’ Een beduidend ver-
schil tussen temperatuur en tempe-
ratuurpatronen kan al in een vroeg
stadium wijzen op een afwijking,
zegt ze. ,,Dat zie je niet bij een
mammogram of echoscopie. Denk
aan een ontsteking, vocht- of lymfe
ophoping of niet verklaarbare
bloedvatvorming.’’
Maar het is niet aan Van Broekho-

borsten
ven om hier uitspraken over te
doen. ,,Ik ben gecertificeerd me-
disch thermograaf om de appara-
tuur te beheren, niet een medicus
of wetenschapper. Ik verstuur de
beelden online, met een Engelstalig
verslag van het intakegesprek, naar
een buitenlandse radioloog. Die
heeft een aanvullende opleiding ge-
volgd om alle informatie te kunnen
duiden. Ons land beschikt niet over
deze deskundigen, al volgt Don
Urich die opleiding. Hij is coördi-
nerend radioloog van de stichting
Bevolkingsonderzoek Zuid-West.’’
Ze vervolgt: ,,Bestaan er aanwijzin-
gen voor fysiologische afwijkingen
met een hoog risico? Met het ver-
taalde eindverslag retour adviseer
ik mijn cliënt contact op te nemen
met de huisarts of een alternatieve
arts voor nader onderzoek.’’ Is er
sprake van een laag of gemiddeld
risico? ,,Dan geef ik tips om de
borstgezondheid te stimuleren. De
lymfen in de okselstreek bijvoor-
beeld dienen er onder meer voor
om afvalstoffen af te voeren. Bij
dreigende stagnatie kan ik borst-
massages adviseren.’’
Met klem stelt Van Broekhoven dat
een thermogram niet geschikt is
om ziektes zoals borstkanker te
diagnosticeren. ,,Daarvoor is weef-
selonderzoek nodig, een biopt of
een punctie.’’

Gereserveerd
Vanuit het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMCU) reageert
Ruud Pijnappel gereserveerd op de
toepassing van thermografie als
pijnloze screeningsmethode. Hij is
radioloog en directeur van het Lan-
delijk Referentiecentrum Bevol-
kingsonderzoek (LRCB). Zeker, hij
weet dat 20 procent van de geno-
digde vrouwen tussen 50 en 75 jaar
de tweejaarlijkse uitnodiging voor
deze screeningsvorm afslaat. ,,Een
deel zal dat doen omdat ze een
mammogram te pijnlijk vinden. En

het is bekend dat op de röntgen-
beelden soms een tumor wordt ge-
mist of dat soms ten onrechte
borstkanker wordt vermoed.
Maar vergelijk álle ongunstige en
gunstige effecten van verschillende
screeningsmethoden met elkaar,
van de kosten tot de vele onder-
zoeksuitkomsten. Dan loont de
mammografie nog steeds als bevol-
kingsonderzoek, zo stelde de Ge-
zondheidsraad in 2014.’’
Luidt zijn advies om infraroods-
creening links te laten liggen?
,,Nee. Zoals je niet hoeft in te gaan
op de uitnodiging voor een bevol-
kingsonderzoek, zo ben je ook vrij
in je keuze voor elke andere vorm
van onderzoek. Ik geef wel mee dat
veel studies naar thermografie erg
mager zijn van opzet.’’
Pijnappel is niet onder de indruk
van de honderden gepubliceerde
studies op Pubmed. ,,In ons land
heb je toestemming nodig van een
medisch ethische commissie eer

Voor de diagnose
borstkanker is een
thermogram niet
geschikt. Daarvoor
is weefselonderzoek
nodig, een biopt
of een punctie

Francine van
Broekhoven stelt zelf
geen borstkanker vast.
,,Ik ben medisch
thermograaf, geen
medicus.”
FOTO’S JACQUELINE DE HAAS

Wetenschappers on-
derzoeken deze pijn-
loze technieken nog.

PAMmogram - Dicht
klierweefsel kan de
opsporing van tumo-
ren bemoeilijken. Op
een röntgenfoto is het
weefsel als een soort
mist zichtbaar. De
Universiteit Twente
heeft een toestel, de
PAMmoscoop, ont-
wikkeld waar de borst
met laserlicht wordt
beschenen. Een
tumor maakt bloed-
vaatjes aan die snel
opwarmen als het
licht erop valt. De
tumor zet iets uit en

drukt tegen het om-
ringende weefsel.
Hierdoor ontstaat een
ultrageluidsgolf die
wordt opgevangen: je
hoort de tumor. Naar
verwachting duurt het
vijf tot tien jaar voor
de methode breed in-
zetbaar is.

Ademtest - Weten-
schappers van Maas-
tro Clinic en van het
Maastricht UMC+ tes-
ten een apparaat dat
mogelijk borstkanker
kan opsporen in uit-
geademde lucht.
Uit een onderzoek
onder 244 vrouwen
(verdeeld over een

groep van 130 vrou-
wen, van wie 93 met
een normale en 37
met een afwijkende
mammogram, en een
groep van 114 deelne-
mers, van wie 79
vrouwen met een
goedaardige tumor en
35 met borstkanker)
bleek de analyse van
door de testpersonen
uitgeademde lucht de
resultaten van regu-
lier borstonderzoek te
evenaren. Mogelijk is
de test bruikbaar als
pre-screening om het
aantal mammogra-
fieën bij het bevol-
kingsonderzoek te
verminderen.

Pijnloze toekomstmuziek?

VERVOLG VAN VOORPAGINA
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DIEKSTRA
René Diekstra

buigt zich over de
menselijke geest

Van wie zijn we eigenlijk? Van
onze ouders of familie? Van
onze partner of kinderen, als
we die hebben? Van de samen-
leving of de staat? Of zijn we
van niemand behalve onszelf?

Ware vriend

Het is een vraag die we onszelf zelden stel-
len.Meestal hebben we daar ook geen
reden toe. Toch is het stellen en beant-
woorden ervan in sommige situaties let-
terlijk van levensbelang. Als we van
niemand zijn behalve van onszelf, dan
mogen we met onszelf ook doen wat we
willen. Zelfs onszelf doden. Ook daar-

voor hebben we
dan niemands
toe- of instem-
ming nodig.
Goed beschouwd
is dat inderdaad
kenmerkend
voor de samen-
leving waarin
we nu leven.
Niemand die
ons ooit voor-
houdt dat als
we voorgoed
willen vertrek-
ken, we daar-
voor toe- en
instemming
moeten vragen

aan de mensen om ons heen. Sterker
nog, zelfs als we minderjarige kinderen
achterlaten, dan zijn er genoeg mensen
die zeggen dat het onze beslissing was
en dat anderen die te respecteren heb-
ben. Als iets eenmaal gebeurd is, dan
rest ons weinig anders dan het te accep-
teren. Maar bij voorbaat respecteren?

In de geschriften van de beroemde Griekse
wijsgeer Plato komt een dialoog voor
tussen de nog beroemdere wijsgeer So-
crates en een vriend, Crito genaamd. So-
crates is door een Atheense rechtbank
veroordeeld tot de dood door het drin-
ken van een beker gif vanwege onder-
mijning van de moraal van de Atheense
jeugd en afwijzing van de staatsgods-
dienst. Zijn steenrijke vriend Crito heeft
aangeboden hem vrij te kopen of te hel-
pen ontsnappen. Socrates wijst dat af.
Kort voor zijn dood vindt in de gevange-
niscel tussen beide mannen het vol-
gende gesprek plaats.
Crito: ‘Ik geloof niet dat het te recht-
vaardigen is, Socrates, wat je nu aan het
doen bent; jezelf opgeven terwijl je
leven gered had kunnen worden. Boven-
dien laat je naar mijn idee ook je zoons
in de steek. Terwijl je de kans hebt hen
groot te brengen en op te voeden, ver-
trek je, en laat je hen achter en wat jou
betreft moeten ze maar zien wat er met
hen gebeurt. Nee, je moet ofwel geen
kinderen maken, of alle lasten om hen
groot te brengen tot het einde toe hel-
pen dragen.’

Het is nogal wat om in het voorportaal van
de zelfgekozen dood zoiets van vriend tot
vriend te zeggen. En toch zijn het din-
gen die een ware vriend tegen je zou
moeten durven zeggen. Zelfs als je wan-
hopig bent.

Reageren?Mail naar hartenziel@persgroep.nl

Jemoet geen
kinderenmaken,
of alle lasten
dragen om hen
groot te brengen

Een aanstekelijk enthousiaste
docent trekt het niveau van
iedereen mee omhoog. Haar

oog is overal en haar
aanwijzingen werken goed.

Het lijkt zo eenvoudig wat
Shamangi voordoet. Daarmee
leidt ze me steeds om de tuin.

KWALITEIT
VANDE LERAAR
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Bedankt
voor de
endorfines

u

eigen keuze. Toch hebben we con-
tact gezocht met de Inspectie voor
de Gezondheidszorg. In lokale
media en op internet stuiten we na-
melijk op de suggestie dat thermo-
grafie wél kanker kan vaststellen -
ook al beweren aanbieders van
thermografie van niet. We lezen bij-
voorbeeld ‘een thermografie kan
zelfs tien jaar voordat kanker zicht-
baar wordt in een mammografie, al
zien of er een kans is op mogelijk
een toekomstige tumor’. Dit legt
een link naar het bevolkingsonder-
zoek. De IGZ heeft onze melding in
onderzoek.’’
De te voeren discussies over
screeningsmethoden ten spijt staat
Nadja Steggink achter haar keuze.
,,Nog geen enkele methode biedt
100 procent zekerheid, terwijl bij
veel vrouwen angst en onzekerheid
een rol speelt. Na alle onderzoeken
ben ik weer gerustgesteld. Ik kies
een volgende keer zeker weer voor
thermografisch onderzoek.’’

onderzoek bij mensen mag worden
gedaan. Hier passeren ze het sta-
dium van die commissies blijkbaar
niet. Bovendien waren de onder-
zoeksgroepen te klein of onvol-
doende transparant om harde
conclusies te kunnen trekken.’’
,,Bij de landelijke screening wordt
70 procent van de borstkankers op-
gespoord. Het kan zijn dat bij on-
derzoek geen tumor wordt
gevonden, dat de vrouw vervolgens
voor thermografie kiest en dat in
het vervolgtraject toch borstkanker
wordt vastgesteld. Maar dat is nog
geen onderbouwing om thermogra-
fie aan te bieden aan ruim twee
miljoen vrouwen.’’
Door koppeling van onderzoeksge-
gevens is bekend wat de voors en
tegens zijn van mammografie. Pijn-
appel: ,,Die informatie wil ik bij
thermografie ook zien. Daar is veel
tijd, geld en een goede visie voor
nodig. Klop aan bij grote subsidie-
verstrekkers zoals KWF. Voor we-

tenschappelijk onderzoek naar de
PAMmografie of de ademtest is het-
zelfde gedaan.’’ (Zie kader).
Dat beaamt woordvoerder Coen Be-
rends van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Berends: ,,Thermografie is volgens
de Gezondheidsraad geen goed al-
ternatief voor het bevolkingsonder-
zoek. Buiten het
bevolkingsonderzoek schrijven wij
vrouwen niet voor of zij thermogra-
fie mogen ondergaan. Dat is hun

Bij de landelijke screening
wordt 70 procent van de
borstkankers opgespoord


