
  

Marjolein de Boer: ‘Extended bodies’ An empirical-philosophical study to women’s 

bodily experiences in breast cancer Uitgegeven in eigen beheer, Maastricht. ISBN 

9789461596227 (Borstkanker/vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/AG) 

Promotores: prof.dr. K. Horstman; prof.dr. E.S. Houwaart, Co-promotor: dr. J. Slatman    

 

Soort boek/Ziekte/Stijl: 

‘Om meer inzicht te krijgen in wat het betekent om met borstkanker te leven onderzoek 

ik beide boven genoemde dimensies van lichamelijkheid: zowel subjectieve lichamelijke 

ervaringen als vormende contexten waarin deze ervaringen plaatshebben. In mijn 

studie beschrijf en analyseer ik hoe lichamelijke ervaringen van vrouwen met 

borstkanker, en de manieren waarop zij hieraan betekenis geven, beïnvloed en 

gevormd worden door de verschillende contexten waarin zij leven. (pag.155) 

 

Proefschrift van 181 pagina’s waarin Marjolein de Boer bovengenoemde 

onderzoeksvraag analyseert tegen de achtergrond van een ‘fenomenologische verstaan 

van lichamelijkheid als open en uitgebreid naar de wereld.’ (pag.155).   

 

Aankondiging promotie d.d. 14-12-2016: ‘In het dagelijks leven worden vrouwen die 

borstkanker hebben (gehad) dikwijls getypeerd als onaangetaste, vrouwelijke, en 

energieke ‘overlevenden’. Dit onderzoek laat zien dat dit beeld niet strookt met de 

daadwerkelijke ziekte-ervaringen van vrouwen. Vrouwen kampen namelijk ook met de 

invaliderende en verminkende gevolgen van borstkanker. Zo beperken borstprotheses en 

mammografieapparaten hen in hun handelingsmogelijkheden en gaat het delen van 

ziekte-ervaringen in een relatie gepaard met afstand en conflict. Daarnaast is bij het 

scheppen van verwachtingen over een borstreconstructie de term ‘reconstructie’ 

misleidend: vrouwen krijgen niet hun ‘oude’ borsten terug. Op persoonlijke weblogs, zo 

blijkt, hebben vrouwen de mogelijkheid om zichzelf op een andere manier te 

presenteren. Maar buiten deze weblogs zijn er weinig publieke verhalen waartoe 

vrouwen zich kunnen verhouden in het betekenisgeven aan hun ziekte en veranderde 

lichaam. In dit proefschrift wordt daarom het belang benadrukt van het (meer) publiek 

maken van ervaringen van ziekte, invaliditeit, verminking, en aantasting. Het delen van 

zulke ervaringen is immers van existentieel belang voor mensen die leven met een 

aangetast lichaam.’  (zie: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/promotie-mw-

marjolein-l-de-boer-msc )     

 

Enige nadere toelichting: 

Marjolein de Boer gebruikt fenomenologie als theoretisch kader en als methodologische 

benaderingswijze in de kwalitatief empirisch opgezette onderzoek. Fenomenologen gaan 

ervan uit dat we, omdat we belichaamd zijn, altijd in een bepaalde tijd en op een 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/promotie-mw-marjolein-l-de-boer-msc
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/promotie-mw-marjolein-l-de-boer-msc


bepaalde plaats leven, en dat onze ervaringen van de wereld, onszelf en ons lichaam, 

gevormd worden door die concrete positionering in de wereld. Daardoor worden onze 

lichamelijke ervaringen ook bepaald door elementen buiten het fysieke lichaam en leven 

we voorbij de huid als uitgebreid lichaam. Onze ervaringen worden daarbij niet los 

gedacht van o.a. ons verleden en onze toekomst, herinneringen, verwachtingen, andere 

ervaringen van onszelf en de wereld zijn van invloed. Maar de meest fundamentele 

manier waarop we onszelf uitbreiden is via verhalen.   

 

De onderzoekster interviewde daarvoor bijna dertig vrouwen en analyseerde zes 

weblogs. Binnen het onderzoek identificeerde ze vier specifieke manieren waarop de 

vrouwen met borstkanker lichamelijke uitgebreidheid lieten zien: 

- in relatie tot verschillende soorten prothesen en medische technologieën  

-in hun verhalen op persoonlijke weblogs 

-in relatie tot hun partners 

-door hun verwachtingen van een borstreconstructie.  

 

-De lichamelijke ervaringen van vrouwen met borstkanker werden beïnvloed door  

omgang met protheses en medische technologieën (mammografie, pruiken, 

borstprothesen en implantaten). De materialen beïnvloedden de vrouwen als gebruikers, 

hun agency, d.w.z. vermogen om te kunnen handelen, waarnemen en ervaren in de 

wereld (ik kan, ik kan niet). Zij bereidden zich voor op hoe ermee om te gaan.  

-Met betrekking tot het tweede punt: de mogelijkheden van blogs op het internet zijn 

multimediaal, interactief, dynamisch narratief. De Boer gebruikt feministische theorieën 

die het emancipatoire karakter van het internet benadrukken. Blog schrijfsters 

verhouden zich in hun blogs tot bepaalde gedeelde (culturele) opvattingen, zijn het 

ermee eens of verzetten zich ertegen. Bijvoorbeeld tegen onderdrukkende vertogen over 

vrouwelijkheid en ziek zijn. Die functie blijken blogs ook te hebben. Tegelijkertijd tonen 

de vrouwen in hun blogs echter de wens om terug te keren naar een ‘normaal, gezond, 

onaangetast vrouwelijk- leven en lichaam’. Duidelijk wordt dan ook dat deze verhalen 

plaatsvinden midden in normatieve structuren.  

-Uit de interviews kwam o.a. naar voren dat lichamelijke borstkankerervaringen van 

vrouwen beïnvloed worden door de manier waarop zij en hun partners ermee omgaan.  

-Ook bleek, na analysering van meerdere interviews vanuit het existentiële perspectief 

van Dastur dat verwachtingen ten aanzien van borstreconstructies op hun per definitie 

nog onzekere toekomstige leven hun besluiten over deze behandeling beïnvloeden. Dan 

is het nodig om vrouwen te ondersteunen om überhaupt (realistische) verwachtingen  te 

kunnen  formuleren.  

 

De onderzoekster komt tot een aantal conclusies, onder andere dat: 

-een scala aan sensorische aspecten een rol spelen in de lichamelijke ervaring van 

borstkanker. 



-afhankelijkheid, ontvankelijkheid zowel als autonomie en zelfbepaling het bestaan van 

vrouwen met borstkanker typeren. Dat borstkankerervaringen plaats vinden in zowel 

narratieve, sociale materiele en temporele contexten, terwijl zij deze contexten ook zelf 

vormgeven en daarmee hun eigen uitgebreide ervaringen. Dat borstkankerervaringen 

ook in een grotere culturele context plaatsvinden die een (schijnbaar) onaangetast leven 

en lichaam, een ‘normaal’ leven propageert.  Daarom is het van belang ervaringen van 

ziekte, invaliditeit, verminking, en aantasting (meer) publiek te maken. Die ervaringen 

delen is van existentieel belang voor mensen die leven met een aangetast lichaam.’   

 

Wat viel op: 

-De theoretische toelichting op waarom het belangrijk is om aandacht te besteden aan 

leven als uitgebreide lichamen vind ik verhelderend. Evenals andere inzichten, 

observaties en aanbevelingen die de Boer doet, zie ook dit interview waarin zij ook zegt: 

:http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/116

11/Over-blauwe-borsten-afgestoten-protheses-en-piraten-bhs  

Maurice Timmermans - 30-nov-2016 14:00: “Het raakt tevens aan het huidige ideaal van 

een ongeschonden terugkeer in de maatschappij. Wie ziek is geweest, wordt geacht zich 

voor te doen alsof er niets is gebeurd. “Je mag er niet beschadigd uitzien.” (…) Een 

borstreconstructie kan ook mislukken. 

 

-Goed ook, dat er meer aandacht komt voor het gebruik van ervaringsverhalen in diverse 

vormen binnen onderzoek, om duidelijk te maken hoe geleefd wordt mét. Ik onderschrijf 

het belang van verhalen die inzichtelijk maken hoe lichamelijkheid door vrouwen met 

borstkanker beleefd wordt. Het gebruik van blogs van vrouwen met borstkanker als 

onderzoeksbron binnen dit onderzoek is vernieuwend en inzicht leverend. Met name 

door de toelichting op hoe blogs de mogelijkheid bieden om contact te krijgen met 

andere vrouwen met borstkanker, wat dan door gebruik van internet mogelijk wordt 

maar ook, wat daarbij lastig is:dat de dominante cultuur vaak  toch van invloed blijft. 

Blogs als bron van onderzoek zouden dan ook binnen andere studies meer ingezet 

moeten worden.   

-Daarnaast vind ik andere vormen van verhalen, waaronder zeker egodocumenten in 

boekvorm, columns, korte verhalen, documentaires en interviews belangrijk, als het gaat 

om zicht krijgen op leven met. Egodocumenten in boekvorm bijvoorbeeld, zijn dan 

belangrijk om de gelaagdheid van hier het beleven van lichamelijkheid te treffen. 

Aanvullingen om te zien hoe die subjectief en binnen contexten waarbinnen vrouwen 

met borstkanker leven, betekenis geven. Omdat er gedurende een langere tijd bezig zijn 

met, iets opschrijven in een langer verhaal in boekvorm, ook inzichten geeft in 

veránderende belevenis, of verschil in beleving die naast elkaar in een persoon kunnen 

bestaan. Dit soort inzichten komen vaak binnen interviews of blogs beperkt aan de orde. 

Maar daar staan vaak wel weer thema’s beschreven die iemand juist dan heftig 

bezighouden, passen bij ‘de context van een periode’. Reden om veel verschillende 

http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/11611/Over-blauwe-borsten-afgestoten-protheses-en-piraten-bhs
http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/11611/Over-blauwe-borsten-afgestoten-protheses-en-piraten-bhs
http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/AuthorView/authorID/21


vormen van verhalen in te zetten. En stof voor nog twee of meer proefschriften. 

 

Over de schrijfster: 

Marjolein de Boer (1986) studeerde sociologie en filosofie in Nijmegen en promoveert 

met onderzoek waarvan dit boek verslag legt aan Maastricht University. Ondertussen 

werkt ze op een post doc plaats aan de universiteit te Oslo. Ze woont te Den Bosch met 

man Harm en dochtertje Freya.  

Zie ook: https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-boer-

1766001a?authType=NAME_SEARCH&authToken=HC9a&locale=en_US&srchid=2461

73171481629872908&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo

=VSRPsearchId%3A246173171481629872908%2CVSRPtargetId%3A67184874%2CVSR

Pcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH 

 

Recensies/Extra: 

Zie ook: http://unimaas.academia.edu/MarjoleindeBoer  

http://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/1161

1/Over-blauwe-borsten-afgestoten-protheses-en-piraten-bhs  

Maurice Timmermans - 30-nov-2016 14:00: ‘(…) “ Het raakt tevens aan het huidige 

ideaal van een ongeschonden terugkeer in de maatschappij. Wie ziek is geweest, wordt 

geacht zich voor te doen alsof er niets is gebeurd. “Je mag er niet beschadigd uitzien. ” 

(…) Een borstreconstructie kan ook mislukken. (…)  

Als filosoof veronderstelt De Boer - in de geest van de hermeneutiek – dat mensen 

betekenis geven aan hun leven en zichzelf door verhalen te vertellen. En als één soort 

verhaal de boventoon voert in het publieke domein, zullen mensen met andere 

ervaringen zich daarin niet herkennen. Dat is onwenselijk, zegt De Boer. “Daarom 

moeten de schaduwkanten van borstkanker en de behandeling - de pijn, de littekens, de 

verminkingen - meer aandacht krijgen. Dat kan door interviews te geven, door blogs te 

schrijven, door de medische voorlichting aan te passen. Ik zie al iets van een kentering, 

ook bij Pink Ribbon, waar de dood en verminkingen vaker ter sprake komen.” 

In een van haar stellingen citeert ze publiciste Karin Spaink: “De pink ribbons 
vertroebelen de werkelijkheid. Kanker is geen glamourparty, kanker is geen glossy 
magazine. Kanker is eng en smerig, en maar al te vaak dodelijk.” 

De Boer raakte onlangs onder de indruk van de Amerikaanse dramaserie The Big C, 
waarin een lerares met melanoom de hoofdrol vertolkt. Aanvankelijk houdt ze de 
diagnose verborgen voor haar familie en vrienden, maar geleidelijk vindt ze nieuwe 
wegen om zichzelf te uiten. “De vrouw worstelt met de ziekte en de dood en werpt allerlei 
vragen op die we het liefst verborgen houden. Fantastische serie, op prime time in de 
VS.” 

https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-boer-1766001a?authType=NAME_SEARCH&authToken=HC9a&locale=en_US&srchid=246173171481629872908&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A246173171481629872908%2CVSRPtargetId%3A67184874%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-boer-1766001a?authType=NAME_SEARCH&authToken=HC9a&locale=en_US&srchid=246173171481629872908&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A246173171481629872908%2CVSRPtargetId%3A67184874%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/in/marjolein-de-boer-1766001a?authType=NAME_SEARCH&authToken=HC9a&locale=en_US&srchid=246173171481629872908&srchindex=1&srchtotal=25&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A246173171481629872908%2CVSRPtargetId%3A67184874%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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www.manjameijer.nl  

https://www.facebook.com/Borstkankerniksomjevoorteschamen/  
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