
Borstkankermaand 2022 
Dezelfde diagnose, unieke ervaringen en behoeften 
 

  
 
1 oktober klonk het startschot voor borstkankermaand. Bij Daiichi-Sankyo grijpen we dit moment 
aan om de vele gezichten van borstkanker onder de aandacht te brengen. En bewustwording te 
creëren voor de zeer uiteenlopende ervaringen en behoeften van patiënten. Want geen twee 
gevallen van borstkanker zijn hetzelfde. 
 
Dit jaar sterven er in Europa naar verwachting bijna 90.000 vrouwen en mannen aan borstkanker.1 En 
hoewel borstkanker enorm veel voorkomt en al deze patiënten dezelfde diagnose krijgen, zijn de 
ervaringen heel verschillend. Want elke patiënt is uniek en beleeft de ziekte op zijn of haar eigen manier. 
 
Unieke behoeften 
Borstkankerpatiënten variëren in onder meer etniciteit, leeftijd en geslacht. De behoeften van hen én hun 
naasten worden mede bepaald door wie zij zijn, waar zij vandaan komen en de aard van de kanker. Voor 
patiënten kan het hierdoor soms een uitdaging zijn om de zorg en steun te vinden die zij nodig hebben. 
Een onderbelicht thema, waar we deze maand graag aandacht aan besteden.  
 
Nog betere ondersteuning 
Door het complete spectrum van borstkanker te beschouwen als een ‘cluster van gemeenschappen’ - 
met een aantal overeenkomende maar vaak zeer verschillende behoeften - kunnen we patiënten beter en 
gerichter ondersteunen. Met name degenen die nu nog niet de zorg en steun vinden die zij nodig hebben. 
Onze partners werken hard aan oplossingen en middelen om hierin te voorzien. Daarnaast werken we 
rechtstreeks samen met tal van organisaties die zich inzetten voor de borstkankergemeenschap. En we 
voeren het gesprek met honderden andere organisaties over hoe we hun werk verder kunnen 
ondersteunen en versterken.  
 
Wat gebeurt er al? 
Sommige patiëntorganisaties zetten zich al in om ervoor te zorgen dat iedereen met borstkanker zich 
gezien én gehoord voelt. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor:  
 

• de uiteenlopende ervaringen van patiënten in verschillende leeftijden. 

• borstkanker bij vrouwen van kleur. 

• de uitdagingen die gepaard gaan met uitgezaaide ziekte. 

• demografische verschillen in geografie, geslacht en seksuele geaardheid. 

• de zorgverleners te ondersteunen. 
 
Op weg naar bewustwording 
Deze acties onderstrepen het belang om borstkankerpatiënten te zien als individuen en niet als een 
homogene groep. Daarom blijven we werken aan de bewustwording van de vele gezichten van 
borstkanker. En streven we ernaar om nieuwe behandelingen te ontwikkelen waarmee we patiënten beter 
kunnen ondersteunen. Zodat iedereen met borstkanker zich gezien, gehoord en gesteund voelt.   
 
Wil je meer lezen over dit onderwerp? Volg ons op Twitter of LinkedIn. 
 
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35090748/ (laatst bezocht in sep 2022) 
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