ADVERTORIAL

TEAM KWF: HARD(LOPEND) OP WEG
NAAR MEER KANKERONDERZOEK
Carien Rienstra-Schreuder behaalde een belangrijke overwinning tijdens de
Utrecht Science Park Marathon. Anderhalf jaar geleden overwon ze borstkanker, in Utrecht liep ze voor TEAM KWF moeiteloos de 10 km uit. Als klap op de
vuurpijl haalde ze € 775 op voor onderzoek naar triple negatieve borstkanker.
Je ziet er stralend uit!
Hoe ging het?
‘Wie had dit kunnen
denken; ik ben totaal niet
moe. Mijn borstkanker
is behandeld met een
chemokuur, die me enorm
veel spierkracht heeft ge
kost. Voor de start was ik
behoorlijk nerveus, maar
toen ik eenmaal onderweg
was, ging het prima. Ik ben
ontzettend dankbaar dat
ik hier vandaag in goede
gezondheid heb mogen
meelopen. Mijn topsnel

heid komt niet uit boven
de tien kilometer per uur,
maar dat maakt niet uit.
Het belangrijkste is dat ik
hier in goede gezondheid
sta.’
Wanneer werd je gediag
nosticeerd met borst
kanker?
‘In 2015 ontdekte ik een
knobbeltje in mijn linker
borst. In het ziekenhuis
kreeg ik te horen dat ik
triple negatieve borst
kanker had; een van de

‘Ik had
nog wel tien
kilometer
kunnen
doorlopen’

meest agressieve vormen.
De kanker bleek te zijn
uitgezaaid naar twee
okselklieren en elke drie
weken moest ik chemo
therapie ondergaan. De
kuur sloeg gelukkig aan:
na drie sessies bleken de
kankercellen in aantal te
zijn gehalveerd.’
Ben je nu genezen ver
klaard?
‘Sinds september 2015 is
mijn kanker volledig in
remissie, zoals dat heet.
Er is geen enkel spoor
meer van, maar het risico
op ”herval” bestaat nog
altijd. Pas over zeven jaar
kan men met zekerheid
zeggen dat mijn type
borstkanker niet meer
de kop op zal steken. Ik
ben door het oog van de
naald gekropen. Vrouwen
wachten vaak met naar
de dokter gaan, uit angst
voor wat ze te horen kun
nen krijgen. Ik zeg: wacht
nooit, ga gewoon.’
Wat zijn je toekomst
plannen?
‘Ik zal me blijven inzetten
om geld in te zamelen
voor KWF Kankerbestrij
ding. Aan eenieder die
het maar horen wil, vertel
ik dat geld echt heel hard
nodig is voor onderzoek.’
Tijdens de Utrecht
Science Park Marathon
gingen 215 hardlopers
van start voor TEAM
KWF. Met elkaar haalden zij een bedrag van
126.000 euro op voor
borstkankeronderzoek dat
wordt verricht in het UMC.

ONDERZOEK
NAAR AGRESSIEVE
BORSTKANKER
Medisch bioloog Patrick
Derksen (47) van het
UMC in Utrecht doet
onderzoek naar een
nieuwe behandel
methode. ‘Van alle
soorten borstkanker is
dertig procent niet goed
te behandelen. Zo ook
de zogenaamde triple
negatieve borstkan
kers, ofwel TNBC, waar
wij ons op richten. We
hebben ontdekt dat het
eiwit FER een belang
rijke boosdoener is bij
het uitzaaien van TNBC.
Om een doorbraak in de
behandeling te realise
ren, wil ik weten hoe en
waarom dit eiwit cellen
kwaadaardig maakt.
Vervolgens kunnen we
medicijnen ontwikkelen
die de werking van FER
neutraliseren. Omdat
er op dit moment geen
goede behandelmetho
den zijn, is ons onder
zoek van levensbelang.’
www.teamkwf.nl

