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Operatie

Benetiet.be verlicht kosten van ingreep na kankerbehandeling

VVVVVVVVVVrouwen die kiezen voor eenVVborstreconstructie met eigenVVweefsel worden benadeeldVVomdat de ingreep slechtsVV
gedeeltelijk wordt terugbetaald. De
Borgerhoutse Yamina Krossa (40) 
van vzw Benetiet.be wil vrouwen 
voor wie de dure operatie financieel 
niet haalbaar is, helpen via
crowdfunding.

b In augustus 2013 is bij Yamina Kros-
sa een zeer agressieve vorm van borst-
kanker vastgesteld. Enkele dagen later
is haar borst geamputeerd en is een
zeer zware behandeling opgestart.

“Een erg zware periode, ook finan-
cieel”, vertelt Yamina Krossa. “De kos-
ten voor de behandeling lopen hoog
op, en intussen ben ik teruggevallen
op een vervangingsinkomen. Gelukkig
hebben twee bevriende echtparen me
geholpen om de 9000 euro aan me-
dische kosten te betalen.”

Ongeveer een jaar later opteert Krossa
voor een borstreconstructie met eigen 
weefsel, opnieuw een zeer dure ingreep.

“Volgens onderzoek van de Vlaamse
Liga tegen Kanker kost een borstrecon-
structie met eigen weefsel gemiddeld
2600 euro (voor één borst) en 4000
euro (voor twee borsten). Mijn dubbe-
le borstreconstructie, die 15 uur heeft

geduurd en is uitgevoerd door een
team met twee tot vier chirurgen,
heeft 5000 euro gekost. Het grote pro-
bleem is dat de vergoeding die plas-
tische chirurgen hiervoor krijgen te
laag is, waardoor ze een bijkomend
honorarium aanrekenen. Een grote
onrechtvaardigheid. Vrouwen die de
kosten niet kunnen dragen, worden
verplicht om af te zien van de operatie
of te kiezen voor een borstreconstruc-
tie met implantaten. Het Riziv en de
politie moeten stappen ondernemen,
maar daar willen we niet op wachten.”maar daar willen we niet op wachten.”
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jaardag een benefiet georganiseerd”,
vertelt Krossa. “Ik heb alle vrienden en
familieleden voorgesteld om in plaats
van bloemen of een cadeautje een klei-
ne bijdrage te leveren voor mijn opera-
tie, onder het motto ‘koop een stukje
tiet’. De reacties waren zeer positief.”

Krossa heeft nu de vzw Benetiet.be
opgericht, die vrouwen die financieel
minder sterk staan toch de kans geeft
om een borstreconstructie met eigen
weefsel te laten uitvoeren.

“Vrouwen, hun vrienden of hun fami-
lieleden kunnen zich via de website 
aanmelden. Samen brengen we hun
netwerk in kaart. We schrijven alle 

mensen aan met de vraag of ze hun
vriendin of familielid willen helpen om
de ingreep financieel mogelijk te ma-
ken. Uit ervaring weet ik dat iedereen
wil helpen, maar vaak ben je als vrouw 
te ziek, te moe en voel je je te ellendig
om zelf iets te ondernemen. Met zo’n
crowdfunding kan gemakkelijk een
deel van de dure operatie worden be-
taald. Tussen de behandeling en de
borstreconstructie is er een periode van
een halfjaar tot een jaar. Als iedereen 
bijvoorbeeld tien euro per maand
‘sponsort’, heb je  een mooi bedrag.”

“Rapport afwachten”“Rapport afwachten”
Minister Maggie De Block, bevoegd

voor Volksgezondheid en Sociale Za-
ken, kent de problematiek, maar
wacht het rapport van het Federaal
Kenniscentrum van de Gezondheids-
zorg (KCE) af. 

“Het KCE bestudeert hoeveel een
borstreconstructie met eigen weefsel
kost, en hoe of hoeveel moet worden
terugbetaald”, zegt Els Cleemput,
woordvoerdster van het kabinet De
Block. “Ook het Riziv buigt zich nog
over dit dossier. We wachten op de uit-
komst daarvan vooraleer een beslis-
sing te nemen.”
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