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‘Tevreden wakker 
met nieuwe borst’
Oncologieverpleegkundige Jeannine 

Nas werkt dagelĳ ks met vrouwen met 

borstkanker. Dat begint bĳ  het eerste 

consult op de mammapoli en eindigt als 

een patiënt na vĳ f of tien jaar ontslagen 

wordt. Jeannine: ‘Je krĳ gt een band met 

de patiënt en vaak ook met de partner 

en kinderen, dat maakt dit werk zo 

mooi. Door goede begeleiding kun je 

mensen écht ondersteunen en gerust-

stellen. En dat doen we als team.’ 

‘Wanneer er sprake is van een Diep-operatie 

kun je er ook familieleden bij betrekken. 

Kinderen kunnen mee naar de afdeling 

indien er sprake is van chemo of de radio-

therapie, wat zeker niet altijd het geval is. 

Zo zien ze dat er geen akelige dingen gebeu-

ren met hun moeder. Dat stelt gerust en is 

heel belangrijk voor het vertrouwen van de 

patiënt.’ Jeannine vindt wel dat een patiënt 

er van tevoren goed over moet nadenken of 

ze een Diep-reconstructie wil: ‘Het is geen 

kleine ingreep. In de eerste weken moet je 

je aan een aantal leefregels houden als niet 

autorijden, niet fi etsen, niet zwaar tillen en 

op je rug slapen. En je moet een speciale BH 

en buikband dragen. Maar ondanks dat het 

zwaar is, zijn de meeste vrouwen tevreden 

met het resultaat.’

Lise� e Colbers-Peeters is zeer tevreden over de borstreconstructie 

‘Ik heb m’n eigen lichaam weer terug’
2013 Begon voor Lise� e Colbers-Peeters rampzalig. Ze had een knobbeltje in haar borst gevoeld. De diagnose luidde kanker en de borst 

moest worden geamputeerd. Haar eerste gedachte was: ‘De arts heeft vast de verkeerde patiënt op zĳ n briefje staan.’ Zes jaar later 

grĳ pt dit haar nog steeds aan: ‘Op zo’n moment vergaat je wereld.’

Plastisch chirurg John Sawor

‘Na een borstreconstructie voelt het 
leven voor vrouwen vaak evenwichtiger’

Lisette herpakte zich snel. ‘Dit gaan we win-

nen,’ zei ze tegen haar man. ‘De artsen legden 

duidelijk uit waarom ze wat deden. Ik ver-

trouwde de artsen van VieCuri - een oncoloog 

(de behandelend arts), een chirurg en een 

plastisch chirurg - vanaf het eerste moment 

volkomen.’ 

Plastisch chirurg John Sawor is specialist in borstreconstructies met eigen weefsel. 

Wanneer bĳ  een vrouw vanwege borstkanker een borst is afgezet, kan nu in dezelfde 

ingreep de borst opnieuw worden opgebouwd, met lichaamseigen weefsel dat elders 

wordt weggehaald. De patiënt ontwaakt uit de narcose met een nieuwe borst.  

Lichaamseigen materiaal

Al in de beginfase was er contact met plas-

tisch chirurg John Sawor over de mogelijkheden 

na amputatie. Lisette gaf de voorkeur aan een 

borstreconstructie met lichaamseigen materi-

aal. Een DIEP-reconstructie heet die ingreep, zie 

het interview met plastisch chirurg John Sawor. 

Maar dit kon pas een jaar na de laatste bestra-

ling. In de tussenliggende tijd trainde ze hard om 

haar conditie weer op peil te krijgen. 

Lisette: ‘Als patiënt wil je vooral snelheid, maar 

je móet een traject doorlopen en dat heeft tijd 

nodig. Bij VieCuri nemen ze alle tijd voor je: ook 

je kinderen en familie mogen mee. Zo waren 

mijn zoons erbij toen ik werd ‘’afgetekend’’ voor 

de borstreconstructie. Dokter Sawor legde hen 

uit wat hij ging doen. Dat maakt het allemaal 

wat minder beladen. Ook uit lastige situaties 

kun je zo leuke momenten creëren. VieCuri heeft 

gewoon een heel goed team en een fi jne aanpak 

op dit terrein.’ 

Mĳ n borst is weer van mezelf 

In oktober 2014 was het zover, de operatie 

duurde zo’n zes uur. Vijf dagen lag Lisette op 

de Intensive Care (IC) om te monitoren of het 

transplantaat aansloeg. Dat bleek het geval en 

drie dagen later mocht ze naar huis, onder de 

voorwaarde dat ze zes weken niets zou doen. 

‘Je  buik staat heel strak,  omdat er veel vet en 

huid is weggehaald. Langzaamaan rekt de huid 

dan weer op.’ Ze kreeg een allergische reactie 

op de pleister, waardoor de wondgenezing lan-

ger duurde. Maar inmiddels doet Lisette weer 

alles. Er is eigenlijk maar één beperking, en daar 

kan ze prima mee leven: ‘Als ik dingen boven 

mijn macht moet doen, zoals de was ophangen 

waarbij je je armen omhoog houdt, dan voel 

ik dat wel. Ik ben heel blij dat ik voor de Diep-

reconstructie heb gekozen. Het voelt allemaal 

weer als míjn lichaam, zeker na de tepelrecon-

structie. En het ziet er heel natuurlijk uit. Er zit 

ook gevoel in m’n borst, ze past zich ook aan de 

lichaamswarmte aan. Ik ben echt positief over 

deze ingreep, vooral ook het psychisch effect 

ervan: de borst is weer van jezelf, je voelt je 

meer vrouw.’ 

De meest gebruikte methode is DIEP, ook wel 

de borstbuik-methode genoemd. DIEP staat 

voor Deep Inferior Epigastric Perforator, ofwel 

een bloedvat dat het vet en de buikhuid van 

bloed voorziet. Sawor: ‘We maken van de 

buikhuid met het onderliggende vet, een 

nieuwe borst. De patiënt moet er wel fi t voor 

zijn en fysiek geschikt. Een DIEP-operatie is 

namelijk veel zwaarder dan een borstpro-

these inbrengen en duurt gemiddeld vijf uur. 

Maar er zijn veel voordelen: de borst is puur 

natuur, voelt altijd warm aan en ook het 

gevoel kan terugkomen. Je hoeft er de rest 

van je leven niets meer aan te doen. 

Een implantaat kan op termijn gaan lekken, 

of er kan kapselvorming ontstaan met als 

gevolg een harde borst en mogelijk ook 

pijnklachten.’ VieCuri verricht jaarlijks 30 tot 

35 DIEP-operaties en loopt daarmee voorop 

in Nederland. Sawor: ‘Dit jaar zijn we bij de 

chirurgen ingetrokken in het Oncologiecentrum. 

De lijntjes zijn daardoor heel kort. Als er 

iemand komt met borstkanker, kijken wij 

meteen mee. De patiënt bepaalt wat ze wil: 

DIEP-reconstructie of een borstprothese. 

Het kan overigens niet altijd in één operatie. 

Na bestraling moet de patiënt een jaar wach-

ten. De huid kan daar op reageren en dat 

vergroot de kans op problemen.  

‘Het mooie aan mijn werk? Met één borst kun 

je heel oud worden, maar het leven voelt voor 

veel vrouwen een stuk evenwichtiger met twee 

borsten. En daar kunnen wij aan bijdragen.’ 

Borstexpertise-centrum
Om de zorg te optimaliseren werkt 

VieCuri sinds kort samen met het 

Laurentius ziekenhuis in Roermond in 

het Borstexpertisecentrum. In multidis-

ciplinaire ‘mammateams’ -bestaande 

uit een (gespecialiseerd) mammacare-

verpleegkundige, een chirurg-oncoloog, 

een medisch oncoloog, een radiothe-

rapeut, een radioloog en een plastisch 

chirurg- wordt nauw samengewerkt. 

Voorop staat dat de patiënt zelf de regie 

in handen heeft en houdt. De individuele 

behoefte van de patiënt is het uitgangs-

punt in het Borstexpertiseteam. 

Zie voor meer informatie www.viecuri.nl/

borstexpertisecentrum.


