
� Borstkankerchirurg Yvonne
van Riet staat elke week uren
in de operatiekamer van het

Catharina Ziekenhuis.  
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Artsen onder  

orstkankerchirurg in het
 Catharina Ziekenhuis Eindho-
ven is een intensieve baan. We-
kelijks staat Yvonne van Riet
uren in de operatiekamer.
Maar nu heeft zij een andere
zware klus te klaren. Euro-
pese topspecialisten die het

borstkankercentrum aan een
kritische controle onderwerpen,
vragen haar en naaste collega’s het
hemd van het lijf. ,,Ik ben doodop’’,
bekent Van Riet na afloop.

Het Catharina verwelkomt een
onderzoeksteam van Eusoma, de
Europese organisatie van borstkan-
kerspecialisten. Het team moet vast-
stellen of het centrum nog voldoet
aan de strenge kwali teits eisen. De
erkenning uit 2014 verloopt, tijd
voor een nieuwe inspectie. 

De delegatie staat onder leiding
van de Italiaanse Lorenza Marotti
uit Florence. Van Riet kijkt vooral
op tegen borstchirurg prof. Robert
Mansel uit Cardiff (Wales). Hij is 
al enkele jaren met pensioen, maar
geldt nog altijd als een pionier en
een absolute topper in zijn vakge-
bied. Dan is er radioloog Gianni Sa-
guatti uit Bologna (Italië), gespecia-
liseerd in borstkanker. Borstkanker-
verpleegkundige Loretta Mazzega
uit Aviano (ook Italië) maakt het
kwartet vol.

Navolging
In het Eindhovense borstkanker-
centrum  komen jaarlijks 7.000 pa-
tiënten op bezoek en worden ruim
250 operaties uitgevoerd. Als Mansel
hoort dat Van Riet gemiddeld
twaalf gecompliceerde borstopera-
ties per week verricht, noemt hij
haar een superwoman. ,,Hoe doe je
dat, slaap je nooit?’’ vraagt hij.  Van
Riet geeft de eer aan het team dat
haar heel veel werk uit handen
neemt. Zij roemt vooral de rol van
de verpleegkundig specialisten 
die patiënten door de procedure
loodsen. Mansel: ,,Dan zijn zij ook
superwomen.’’ 

Tijdens de finale beoordeling, en-
kele uren later, komt de Britse me-
dicus terug op de rol van de ver-

Een delegatie van
Europese borstkanker-
specialisten licht de
borstkankerkliniek van
het  Catharina Ziekenhuis
Eindhoven door. Een
verslaggever van deze krant
mag bij wijze van hoge
uitzondering meekijken
bij deze visitatie.
Tekst Arnold Mandemaker

pleegkundig specialisten. Nog ner-
gens in Europese ziekenhuizen
heeft hij een soortgelijke werkwijze
gezien. Hij kondigt aan dat hij zich
in Europees verband sterk gaat ma-
ken voor  navolging van deze Eind-
hovense aanpak. Hij roept daarbij de
hulp in van verpleegkundig specia-
list Saskia Claassen, die nationaal en
internationaal actief is in weten-
schappelijke verenigingen. Daar
hoeft Claassen geen seconde over 
na te denken. 

De visitatie begint met een wel-
komstwoord van bestuursvoorzitter
Piet Batenburg. Hij schetst de bij-
zondere positie van het Catharina,
dat geen academisch ziekenhuis is,
maar wel veel taken uitvoert die bij
deze status horen. Zoals het oplei-
den van medisch specialisten. In het
ziekenhuis lopen al heel wat medici
rond die ook een leerstoel bekleden
als hoogleraar.

Met de kaart van Nederland op
een groot scherm legt Batenburg uit
hoe dat zo gekomen is: Oost-Bra-

bant is een witte vlek in Nederland
tussen Maastricht en Nijmegen als
het gaat om de verdeling van de
acht academische ziekenhuizen.
Gevolg: Eindhoven is met het Ca-
tharina een verkapt academisch zie-
kenhuis is geworden, mét de bijbe-
horende taken, maar zonder de titel.

Onder de indruk
Verder heeft het Catharina afdelin-
gen, zoals het borstkankercentrum,
waar patiënten uit de wijde omtrek
naar worden doorverwezen. Het
Catharina is ook de enige in de regio
Zuidoost-Brabant met een afdeling
radiotherapie. Dankzij die aanwe-
zigheid kan het Catharina ook een
behandeling aanbieden waarbij
 tijdens een operatie een borst van
binnen wordt bestraald door de nog
geopende wond (IORT, zie ook
kader). Dat is effectiever en minder
belastend voor de patiënt.

Dan begint de inspectie. Het team
gaat naar de afdeling borstchirurgie
en woont daar eerst het multidisci-
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Het borstkanker-
centrum van het
Catharina zet de
 relatie met de pa-
tiënten en hun om-
geving voorop. Het
gaat immers om
langlopende behan-
delingen met grote
gevolgen voor pa-
tiënt en omgeving.
Elke patiënt krijgt
een gespecialiseerd
verpleegkundige
toegewezen die bij
elke stap in het pro-
ces aanwezig is.
Specialisten spreken
een patiënt om de
beurt op één dag en
op één locatie. Alle

specialisten bespre-
ken de patiënten in
het multidisciplinair
overleg. Bijzonder:
sinds 2012 kunnen
tumoren eenmalig
tijdens een borst-
operatie worden be-
straald, de IORT-be-
handeling (Intra
Operatieve Radio-
therapie). Dat is in
Nederland verder
 alleen mogelijk in 
het Haagse HMC
Bronovo. Dit geeft
 betere resultaten
dan normale bestra-
ling en de patiënt
hoeft minder vaak
terug te komen.

Bestralen tijdens
de borstoperatie 
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 de loep
Diana van Kessel, verpleegkun-
dige spoedeisende hulp in het
 Elkerliek Ziekenhuis in Helmond:
,,Op mijn afdeling kwam ik regel-
matig Erwin tegen, een ambulan-
cechauffeur. Hij brengt met zijn
collega patiënten en draagt die
aan ons over. Dan heb je even
contact. Soms neem je achteraf
een koffie; dan komen gewone ge-
sprekjes los. Ik vertelde dat ik va-
kantie had en eigenlijk niet wist
wat ik daarmee moest. Ik was sin-
gle, hij ook. Hij raadde mij af om al-
leen te gaan. Toen zei ik, eigenlijk

voor de grap: ‘Dan gaan we toch
samen?’ Met een glimlach en een
knipoog. Een paar dagen later lag
in mijn postvak een briefje: Erwin
wilde mij wel gezelschap houden
op vakantie. Telefoonnummer
erbij. We zijn samengekomen en
hebben een middag zitten kletsen.
De klik was er toen al. We boekten
een all-inclusive op Jamaica. Ik
bleef die avond bij hem eten. Je
voelt spanning, maar je weet niet
of je het wel goed voelt. De vol-
gende morgen heb ik een sms’je
gestuurd, met zweet in mijn han-
den. Dat ik hem miste, of hij dat
ook had. Ik dacht: dit is het einde
of het begin. Ik kreeg direct ant-
woord: ‘Ja, ik ook.’ Onze vakantie
was echt een ‘honeymoon’. De
 relatie hebben we nog een tijd
 geheim gehouden. Bij het overtil-
len van een patiënt raakten we
soms even snel elkaars handen
aan. We zijn nu getrouwd en heb-
ben een zoon, Marijn.’’

Arnold Mandemaker 

DIANA VAN KESSEL

Om nooit 
te vergeten

Bij het overtillen van
een patiënt raakten we
elkaar soms even aan

Romance op
de werkvloer
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plinair overleg bij, waar artsen en
verpleegkundig  specialisten de pa-
tiënten van de dag bespreken. Dit
keer is de voertaal Engels. 
Op grote beeldschermen ver-

schijnen röntgenfoto’s, scans en
MRI’s, voorzien van cijfers en data.
De artsen delen onderling informa-
tie uit. Verpleegkundig specialist
Majorie de Werd vult die aan met
persoonlijke informatie over de be-
trokken patiënte. Als bijvoorbeeld
de foto’s van een oudere dame ver-
schijnen: ,,Deze mevrouw heeft be-
ginnende dementie. Zij woont
thuis met haar echtgenoot die nog
goed in staat is om haar te verzor-
gen.’’ Mansel toont zich onder de
indruk: ,,Dat ziekenhuizen zoveel
weten van de privésituatie van hun
patiënten is bijzonder. Dat zie ik in
andere landen niet vaak.’’
Dan is het tijd voor onderzoek op

de werkvloer. Het team splitst zich
op. Saguatti en Mazzega gaan in het
borstkankercentrum in gesprek 
met mammaverpleegkundigen, 

verpleegkundig specialisten, fysio-
therapeuten en psychologen. Man-
sel en Marotti installeren zich in een
vergaderzaal, waar de dames en
 heren medici één voor één op de
biecht komen. Zij vertellen hoe zij

te werk gaan en welke procedures in
acht worden genomen. Op de tafel
ligt al snel een grote stapel papier,
want de delegatie wil alles op schrift
na kunnen lezen.
De onderzoekers blijken goed

voorbereid. Dossiers nemen zij stap

� Saskia Claassen (l.) en Angelie van den
Bosch beantwoorden vragen van de delegatie. 
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voor stap door. Marotti toont zich
vooral vasthoudend als het gaat om
procedures. Mansel stelt zijn vragen
beleefd en vriendelijk, maar wil wél
het naadje van de kous weten. 
De onderzoekers vragen naar de tijd
die zit tussen de eerste aanmelding
van een patiënt en de aanvang van
de behandeling. Zij zijn gespitst op
afwijkingen van de protocollen. Zo
kreeg een oudere patiënte het ad-
vies om van chemotherapie af te
zien. Van Riet legt uit dat het gaat
om iemand met meerdere medi-
sche problemen voor wie chemo
een te zware belasting zou zijn. 
Als Yvonne van Riet en verpleeg-

kundig specialist Majorie Wijnands
hun verhaal hebben gedaan, is plas-
tisch chirurg Maarten Hoogbergen
aan de beurt. Zijn taak is om een
borst na de operatie, waarbij vaak
veel weefsel moet worden wegge-
sneden, te herstellen.  

Vliegvissen
Radiotherapeut Peter Paul van der
Toorn komt binnen. Hij toont een
luchtfoto van het Catharina, waarop
te zien is hoe ‘zijn’ bestralingscen-
trum als een lange gang achter het
ziekenhuis ligt en daar aan twee
kanten uitsteekt. ,,Wij zijn groter
dan het ziekenhuis zelf’’, zegt hij
met een glimlach.
Na ruim drie uur interviewen

neemt Van der Toorn de gasten mee
naar zijn afdeling. Mansel is verrast
dat die op de begane grond zit met
veel ramen en dus uitzicht. ,,Ik heb
in Londen alle zestien bestralings-
centra bezocht. Die zaten allemaal
ondergronds. Ik heb wekenlang
nauwelijks daglicht gezien.’’ Van
der Toorn legt uit dat voor dat uit-
zicht het gebouw wel aan zeer
strenge eisen moest voldoen om te
voorkomen dat radioactieve stra-
ling naar buiten kan doordringen.
Voor Mansel is de dag nog niet

voorbij. Hij spoedt zich naar Eind-
hoven Airport voor een vlucht naar
Manchester. Daar moet hij die
avond nog een zitting van het
 lokale medisch tuchtcollege voor-
zitten. Hoe houdt hij dat leven vol?
Met een glimlach: ,,Dit weekeinde
ga ik vliegvissen in Schotland, mijn
hobby. I love it.’’
De delegatie toont zich na de visi-

tatie tevreden. De Eusoma-erken-
ning wordt voor drie jaar verlengd.

Volgens mij zijn de
verpleegkundig
specialisten hier
superwomen
—prof. Robert Mansel




