
Maak kennis met de Ledenadviesraad

De Ledenadviesraad (LAR) van BVN bestaat momenteel uit zes leden en is een goede afspiegeling 
van onze achterban: mensen met en na borstkanker, uitgezaaide borstkanker en erfelijke/familiaire 
aanleg. De taak van de LAR is om voor de leden het meerjarenplan, de opstelling van BVN in het 
oncologisch speelveld en specifieke onderwerpen kritisch te volgen. De adviesraad geeft zowel 
gevraagd als ongevraagd advies aan directie en bestuur. We vergaderen regelmatig om daar 
invulling aan te geven en hebben intensief contact met de directeur en het bestuur. Indien je vragen 
voor ons hebt, kun je als lid van onze vereniging altijd contact met de LAR opnemen wat betreft het 
beleid van BVN in de breedste zin van het woord. Mail dan info@borstkanker.nl. Wij nemen daarna 
zo spoedig mogelijk contact met je op! 

Frans Bon 
“Ik ben Frans, woonachtig in Renkum, getrouwd en heb drie 
zoons, drie schoondochters en vier kleinkinderen. In het 
dagelijks leven heb ik een onderneming in de zorg voor 
zzp’ers die opdrachten uitvoeren bij zorginstellingen 
(helpende/verzorgende en verpleegkundigen). In 2012 
kreeg ik de diagnose borstkanker. Sinds 2016 ben ik 
betrokken bij BVN als patiënt advocate voor de 
ziekenhuizen Rijnstate en Gelderse Vallei. Ik hoop met mijn 
achtergrond en ervaring een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan de Ledenadviesraad. Ik denk graag mee in de
nieuwe koers die BVN is ingeslagen. Dit is belangrijk voor 
de leden en natuurlijk ook voor de patiëntenvereniging.”

Margot Haenen
 “Ik ben Margot, opgeleid als jurist en werkzaam geweest bij 
een advieskantoor in de commerciële dienstverlening. 
Sinds twee jaar werk ik bij de overheid. Op mijn 34e werd ik 
voor het eerst geconfronteerd met de diagnose 
borstkanker. Na vijf jaar volgde een tweede diagnose
vanwege teruggekeerde borstkanker. Anderhalf jaar later 
werd ook in mijn andere borst een primaire tumor ontdekt. 
Uit erfelijkheidsonderzoek is vastgesteld dat ik drager ben 
van de CHEK2-mutatie. Vanaf de eerste diagnose maak ik 
me er sterk voor dat patiënten goed geïnformeerd en actief 
betrokken worden bij onderzoeken en ontwikkelingen 
binnen de borstkankerzorg. Ik geloof in de kracht van de 
patiënt centraal stellen en ik zal altijd met veel plezier en 
enthousiasme een actieve bijdrage leveren aan de missie 
en visie van BVN.”
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Annelies Bart
"Ik woon in Hoorn en werk als kwaliteitsmedewerker 
binnen het Sociaal Domein. In 2011 ben ik behandeld voor 
borstkanker, waaronder met een borstbesparende 
operatie. 
In 2012 werd een erfelijke variant vastgesteld, BRCA-2. Dit 
betekent dat ik jaarlijks onder controle blijf. De optie of ik 
mijn borsten preventief wil laten verwijderen laat ik open. 
Mijn kinderen, 1 zoon en 2 dochters van 23, 20 en 18 jaar, 
staan nu voor de keuze of zij zich willen laten testen. 
Tijdens mijn behandeling vond ik het heel belangrijk dat ik 
als mens werd gezien en niet als een protocol. Ik had graag 
gebruik willen maken van de informatie van BVN. Iedereen 
maakt zijn eigen keuzes en heeft een persoonlijk verhaal."

Lettie Vaatstra
 “Mijn naam is Lettie. Sinds september 2018 weet ik dat ik
uitgezaaide borstkanker heb. Om die reden heb ik afscheid
genomen van mijn werkzame leven. Om mijn tijd toch
zinvol te besteden, ben ik onder meer lid van de BVN
boekenclub. Sinds januari 2021 zit ik ook in de
Ledenadviesraad. Ik zet mij in om de belangen van alle
leden zo goed mogelijk te behartigen met extra focus op de
leden die, net als ik, in de palliatieve fase zitten.” 

Tinus de Vegt 
“Ik vind het belangrijk dat patiënten goed geïnformeerd 
eigen keuzes kunnen maken en verhalen kunnen delen. 
Dat is wat de borstkankervereniging voor mij betekent. In 
2013 kreeg ik zelf dubbele borstkanker en in 2014 een 
fietsongeluk. Als vrijwilliger draag ik graag mijn steentje bij 
als ervaringsdeskundige bij de Ervaringslijn en als lid van de 
Ledenadviesraad.” 


