
6 Gesond Vrydag  7  Oktober  2016 7Vrydag  7  Oktober  2016 Gesond

WEES BEWUS. DEEL. REAGEER.
#GESELSBORSKANKER

Jammer, kan nie nou
gesels nie... besig met my
borsondersoek

Goed so! Dis hoog tyd
dat jy iets anders bietjie
skermtyd gee ;)

MIK HIER EN KRY JOU GRATIS BORSGIDS
Vroeë opsporing red lewens!

VOLG HIERDIE STAPPE:

Laai die QR-kodeleser af
by jou APP-winkel.

Maak die APP oop.

Mik met jou foonkamera
na hierdie kode.
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Geloof sterker nadat sy met 
borskanker gediagnoseer is  

Wat maak ’n gesonde mens as jy hoor jy het kanker? Danielle Daniëls het met Phoebe Appies 
van Ravensmead gesels oor hoe sý hierdie slegte nuus hanteer het en nou hoop vir ander gee.

Phoebe Appies (51) van Ra-
vensmead se lewe het
drasties verander nadat sy

met borskanker gediagnoseer is. 
“Voorheen was ek ’n baie te-

ruggetrokke mens. Ek het nie 
graag met ander mense gepraat 
nie. Ek was ook baie gesond. 
Die enigste siekte wat ek op 
daardie stadium onder lede ge-
had het, was hoë bloeddruk, ’n 
familiesiekte,” verduidelik sy.

Phoebe is gelukkig getroud, ’n
ma van vier kinders en ook al-
reeds ouma. Sy het as skoonma-
ker by Accountability naby 
Tygervallei begin werk, maar is 
later bevorder na data-inskry-
wingsklerk en beklee steeds 
hierdie pos.

Die begin van borskanker 
Alhoewel haar pa aan longkan-
ker oorlede is, is kanker nie ’n 
siekte wat algemeen in Phoebe 
se familie voorkom nie.

“My pa het longkanker gehad
maar ons as kinders was heelte-
mal onbewus daarvan. My ma 
het dit goed van ons weggesteek 
en eers die aand toe hy sterf, 
het ons daarvan uitgevind. Op 
daardie stadium het ek nie ge-
dink dat ek ook eendag met ’n 
kanker gediagnoseer sou word 
nie,” sê Phoebe.

Phoebe is in 2014, net nadat sy
49 jaar oud geword het, gedia-
gnoseer met borskanker.

“Ek het in 2012 daghospitaal 
toe gegaan oor ’n knop in my 
bors. Daar het hulle vir my net 
antibiotika gegee, en gesê ek het 
niks om oor bekommerd te wees 
nie. Die antibiotika het wel die 
knop laat verdwyn, maar dit het 
in Mei 2014 weer teruggekeer. 
Op my man se aanbeveling is ek 
weer terug dokter toe.

“Ek het ’n afspraak by ’n pri-
vaat dokter in Belhar gekry en 
ná my ondersoek, het die dokter 

onmiddellik vir my ’n afspraak 
by Tygerberg-hospitaal gereël.”

Phoebe moes twee weke wag 
voordat sy ’n dokter by Tyger-
berg kon spreek. 

“Niemand het my voorberei 
op wat dalk sou voorlê nie. Ek 
moes na die 10de vloer gaan 
waar ’n biopsie met ’n spuit-
naald gedoen is. Dit was maar 
’n gesukkel om vog in die naald 
opgetrek te kry. Ek moes vir ’n 
rukkie buite wag en is later 
weer ingeroep vir ’n tweede po-
ging. Dié keer was die biopsie 
suksesvol en kon daar genoeg 
vog in die spuitnaald opgetrek 
word. Ek moes twee weke wag 
voordat ek my uitslae by die 
Mamma-kliniek by Tygerberg 
kon gaan haal.”

Phoebe het haar uitslae gaan
haal, maar dit kon niks bewys 
nie omdat die vog toe nie ge-
noeg was vir ’n duidelike uitslag
nie. Sy moes weer nog ’n pyn-

like biopsie ondergaan. 
“Die dokter het my ’n inspui-

ting gegee om die pyn te ver-
doof, en het ook ’n stukkie van 
die besmette bors verwyder om 

dit te laat toets. Ek is normaal-
weg baie gelowig, maar hierdie 
moeilike ervaring het my geloof 
verder versterk, want ek kon 
toe maar net op God vertrou.”

Verskeie toetse en ondersoeke
het oor ’n tydperk van twee we-
ke gevolg, maar die onsekerheid 
het by Phoebe bly groei.

Sy vertel dat daar ’n biduur 
by haar huis gehou is die dag 
toe sy haar uitslae ontvang, en 
dat sy vas geglo het sy het nie 
kanker nie. “Die oggend van 15 
Julie 2014 moes my man gaan 
werk. Hy kon nie saamgaan hos-
pitaal toe nie. Ek het amper 
heeldag by die hospitaal gesit en 
wag en teen middagete sê ’n 
stem vir my ek gaan goeie én 
slegte nuus ontvang. Net daarna 
het die dokter my geroep, en ge-
sê sy het goeie en slegte nuus.”

“Ek was nie so erg bekom-
merd nie, want ek het ’n rede-
like goeie verhouding met my 

dokter gehad. Sy het my eers 
oor my pastorale studies uitge-
vra en toe die nuus gebreek: Die 
knop was wel vol kanker, maar 
die goeie nuus was dat dit ver-
wyder kon word  Ek was so 
dankbaar en die dokter kon dit 
nie verstaan nie. Sy wou ’n be-
rader inroep, maar ek het gesê 
dis nie nodig nie.”

Phoebe het die nuus aanvaar
en besluit om haar man self te 
vertel. “My man se eerste vrou 
is oorlede aan bloedkanker, so 
toe ek die slegte nuus kry, was 
ek meer bekommerd oor hom as 
oor my eie toestand. Ek moes 
nog toetse ondergaan om dubbel 

seker te maak dat dit wel bors-
kanker is.”

Ná al die toetse bevestig het 
sy hét borskanker, moes sy die 
taxi huis toe neem. “Eers in die 
taxi kon ek oor alles dink en het 
ek verskriklik hartseer gevoel. 
Kort nadat ek by die huis aange-
kom het, het my man opgedaag.  
Ons het eers alleen tyd saam 
deurgebring en toe die kinders 
van die kanker vertel.”

“My kinders kon nie glo dat 
ek borskanker het nie omdat ek 
so kalm was. Daarna het ek my 
broers en ander familie ingelig.”

Phoebe se lewe kon na nor-
maal terugkeer en sy het haar 

pastorale studies by die Pat Kel-
ly Bible kollege voortgesit.

Haar behandeling
In Oktober 2014 moes Phoebe 
weer by die hospitaal aanmeld 
om die professors wat haar sou 
behandel, te ontmoet. “Hulle het 
aan my verduidelik hoe ver die 
kanker gevorder het en wat die 
stappe vorentoe sou wees. Op 
hierdie stadium het die profes-
sors die kanker as fase twee ge-
diagnoseer en gesê dat hulle die 
knop kan verwyder sonder dat 
ek die bors hoef te verloor. Hul-
le kon nog nie bevestig watter 
soort behandeling ek sou moes 
kry nie. Dit sou hulle eers na 
die operasie kon bevestig.”

Phoebe moes reeds drie dae 
voor die operasie by die hospi-
taal inboek, en twee dae voor 
die operasie het die professors 
aan haar en haar man kom ver-
duidelik dat hulle wel die bors 
sou moes verwyder, aangesien 
die kanker toe reeds verder ver-
sprei het.

Dit het beteken dat Phoebe 
geen chemoterapie of bestraling 
sou hoef te ontvang nie. “Ek het 
aan die professors gesê as dit 
beteken dat die kanker uit my 
liggaam verwyder sou word, 
dan moet hulle die bors verwy-
der. Ek is die Sondag voor my 
operasie weer in die hospitaal 
opgeneem vir ’n CT-skandering 
van my hele liggaam,” vertel 
Phoebe.     

Die oggend van 13 November
2014 is ek teater toe gestoot en 
die operasie is uitgevoer. 

“Toe ek later die middag by-
kom, het die dokters aan my 
verduidelik dat die operasie 
goed verloop het. Ek het al die 
ander pasiënte wat nog die mas-
tektomie moes ondergaan, be-
moedig dat ons wel genees gaan 
word. Die Woensdag na die ope-
rasie is ek ontslaan en was on-
bewus van die verrassing wat 
op my sou wag.” 

Dis eers toe sy by die huis 
aansterk en uiteindelik die 
wond moes skoonmaak, dat sy 
tot haar verbasing besef haar 
hele bors is toe nie verwyder 
nie, maar dat sy net ’n lumpek-
tomie gehad het!

“Ek en my man was so bly, 
want ons het verwag dat die 
bors af sou wees. Ek moes nog 
vir vyf weke by die huis aan-
sterk voordat ek weer kon gaan 
werk, en as gevolg van al die 
kere wat ek by die dokter moes 
wees, was my verlof opgebruik 
en moes ek onbetaalde verlof 
neem,” verduidelik sy.

Phoebe het goed aangesterk 
en moes weer die dokters en 
professors besoek vir die uitslae 
van toetse na die operasie. “Die 
dokter het ’n lys voor haar ge-
had en by elke afdeling gelees 
dat ek kankervry is, maar dat 
ek wel nog ’n klein operasie 
moes ondergaan om my eier-
stokke te verwyder en dat ek vir 

vyf jaar ’n tablet moet gebruik. 
Dit was die beste nuus ooit!”

“Ek is lief vir my liggaam ten
spyte van my litteken. Ek is lief 
vir die vrou wat ek elke dag in 
die spieël sien, en my man is 
nog liewer vir my,” sê sy met ’n 
glimlag.  

Te midde van al hierdie ge-
beure in haar lewe is Phoebe as 
’n pastoor in hul kerk voorge-
stel, hoewel sy nog nie in die 
kerk georden nie. Sy is ook as 
die topstudent in haar Bybelklas 
aangewys. 

Hoe sy teruggee
Phoebe gaan nog elke ses maan-
de vir haar mammogram-onder-
soeke net om seker te maak die 
kanker het nie weer sy kop uit-
gesteek nie. “Voorkoming is be-
ter as genesing, daarom raai ek 
enige vrou aan om ’n afspraak 
te maak vir ’n mammogram.”  

Volgens Phoebe wil sy nou die
lig wees waar daar donkerte is.

“Kanker het my ’n nuwe uit-
kyk op die lewe gegee. Ek was 
voorheen baie hoogmoedig maar 
dit het alles verander,” sê sy.

Sy is deel van die Pink Trea-
sure Chest, ’n ondersteunings-
groep vir kankerlyers, en ook ’n 
vrywilliger vir Kansa. Sy wil 
ook die stigma rondom bors- en 
ander kankers breek. “Ek neem 
aan talle pretlope vir kanker 
deel en op Saterdag 29 Oktober 
hou ek selfs ’n borskankerbe-
wustheidveldtog.”  

Phoebe Appies is reeds twee jaar vry van borskanker en maak dit haar missie om 
ander oor hierdie siekte en ook ander kanker in te lig.      Foto: DANIELLE DANIËLS

Phoebe besoek baie ander kankerpa
siënte. Hier is sy by Nomsa Mfiki (regs) 
van Delft, wat met fase vierkanker ge
diagnoseer is.              Foto: VERSKAF

Dr. Rika Pienaar

Die vooruitgang en 
evolusie van borskan-
kerbehandeling vandag, 
is te danke aan die ont-
wikkeling in verskillen-
de gebiede, naamlik:
. vroeë opsporing van

gewasse; 
. verfynde chirurgiese

tegnieke;
. dieper insig in die 

verskillende intrinsie-
ke soort borskankers
wat meer spesifiek 
behandel word; en

. verbeterde bestra-
lingstegnieke.
Hierdie vooruitgang

sal verdere ontwikke-
ling in ander gebiede soos immunoterapie 
en geneterapie vir voorkoming en behan-
deling van borskanker, beteken. Navorsing 
in kontrolepuntinhibeerders, waar die pa-
siënt se eie immuniteit ingespan word om 
die kanker te beveg, gaan ’n merkwaardi-
ge vooruitgang bied in die stryd teen 
borskanker.

Die beste uitkoms vir pasiënte word ge-
sien as die pasiënte vanaf diagnose ge-
konsulteer word deur ’n span spesialiste 
bestaande uit ’n chirurg, rekonstruktiewe 
chirurg, onkoloog, radioloog en genetikus. 
Hierdie gekombineerde span beplan die 
behandelingspad van ’n pasiënt sodat die 
mees doeltreffende behandeling vir die 
spesifieke soort borskanker gevolg word.

In 2016 het ons as spesialiste opwinden-
de vooruitgang gesien in die sistemiese 
behandeling van borskanker, waar daar 
gefokus word op middels wat gemik is op 

die abnormaliteite in ’n
kankersel. Weens nuwe
kennis oor borskanker-
gewasse se biologiese
gedrag, word behande-
ling individueel uitge-
werk vir elke pasiënt.
Deur middel van gene-
tiese toetse (Mamma-
print en Onco-Dx) op
die gewasse, kan ons
vooruitbepaal of dit ag-
gressiewe gedrag het al
dan nie. Dit beteken dat
minder chemoterapie,
minder omvangryke
chirurgie asook minder
bestraling met veilig-
heid toegedien kan
word vir spesifieke pasi-
ente.

In die chirurgiese veld word daarop 
gefokus om die gewas te verwyder, met 
maksimum behouding van die bors en te-
pel. Een van die tegnieke is die tepel-en-
vel-besparende mastektomies met onmid-
dellike rekonstruksie ten tye van die ver-
wydering van die gewas. 

Ons fokus met bestraling in borskan-
kerpasiënte, is om die langtermyn-toksi-
siteit van bestraling te verminder of te 
elimineer. Deur noukeurige beplanning 
van bestralingsvelde, spesiale tegnieke en 
verkorte skedules bied dit pasiënte etlike 
voordele ook in terme van tyd en onkoste. 
Een van die tegnieke wat binnekort by 
Panorama Cancercare aangebied sal word, 
is aangepaste asemhalingsradioterapie, 
wat spesifiek hartskade voorkom in die 
bestraling van borskankerpasiënte.

Vir meer inligting oor Panorama Can-
cercare-behandelings, skakel 021 944 3850.

ADVERTENSIE | CANCERCARE

Panorama Cancercare mik vir 
beter borskankerbehandeling 

Dr. Rika Pienaar is ’n onkoloog by Pa
norama Cancercare. Foto: VERSKAF


