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Die gevierde konsertpionis Nino Schumonn se lewe is dqordie
dog omgekeer. Sy het met Jockie Pienoor-Brink gesels

rof Nina Schumann sit oP'n
spierwit leerbank oP die onderste
verdieping van hul ooPPlanhuis in

'n veiligheidskompleks naby Stel-

lenbosch. Die een flank het'n onbelem-

merde wingerd-en-berg-uitsig. Haar

kaal voete met die ligpers toonnaels
is onder haar ingevou. 'n Haarband

hou weerbarstige hare in toom.
Dis vier weke n6, haat mastek-

i tomie en borsrekonslruksie - vier

weke waarin hierdie internasionaal

gerekende konsertpianis en'hoot van

klavier in die departement musiek aan

die Universiteit van Stellenbosch nie

agter die klavier kon inskuif nie.

Sy kla nie. Sy dra self koffie en piesang-

brood aan, gooi versigtig nog hout in die

kaggel. Nooi dan die driejarige Lia -'n
prentjie in pienk - om op haar skoot

te kom sit, al kan sy haar nog nie sell

optel nie.

Dis diesellde vrou wat in'n e-Pos

aan die Liebrecht-galerY oP So-

merset-Wes opreg verskoning gevra

het dat sy weens haar borskanker-

diagnose nie meer daar kon

optree nie. Sy't ingestem dat

hierdie inligting aan almal oP die

galery se e-poslYs gestuur word

- geheel en al Pretensieloos.
Die 41-jarige Nina, die iong-

ste van vyf susters, het begin

vanjaar iets soos'n verdikking

in haar linkerbors gevoel. Dit

het groter geword en sY het

besluit om saam met een van haar

susters vir'n mammogram te gaan.

"Die girlie-girlie-ding," s€ sy met'n glimlag

oor haar heel eerste mammogram.

Dit was in haar agterkop dat'n ander

suster'n paar jaar gelede met borskanker

gediagnoseer is, maar die erns van die

situasie het eers by die dokter ingesink'

"Ek is 99,9% seker dis kanker. As die

toets negatief terugkom, stuur ek dit terug,"

het die dokter haar saaklik meegedeel.

Weens die sterk moontlikheid van 'n

genetiese konneksie met twee borskanker-

gevalle in een familie, veral by susters, is

haar suster saam met haar ingeroep.

Op haar reguit manier kon die dok-

ter darem ook vertroosting bied toe die

kankervermoede dieselfde dag bevestig is.

"So seker as wat ek was dat dit kanker is,

so seker is ek dat dit nie na ander organe

versprei het nie," het sy ges6.

Hoe v66l 'n vrou as hierdie soort nuus

oor haar spoel?
"'n Mens blok soort van uit. Hulle gooi

jou toe met inligting. Ek weet ek het gevra

op watter van die vier vlakke die kanker is.

Die dokter het gedink vlak een, wat eintlik

fantastiese nuus is. Tog word iy tydens die

hele proses soveel kere platgeslaan. Nes

jy dink jy weet wat iou kanse is, is daar iets

wat op die teenoorgestelde dui."

Daar was vrese en vrae en besluite wat

geneem moes word. "En 'n mens kan dit

nie keer nie, jy maak heeltyd afleidings."

Sy het begin oplees. Hormonale kanker

is die algemeenste van die drie soorte

borskanker en pasiente wat vroeg gediag-

noseer word, het'n kans van tussen 60%

en7O"/" op herstel. Dis wat haar suster

gehad het en dis wat hulle geglo het sy ook
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het. Oor die behandeling - chemoterapie,

radioterapie en hormoonbehandeling, of 'n

kombinasie hiervan - sou eers vier tot ses

weke n6 chirurgie besluit word.

Die volgende stap was'n gesament-

like sessie met'n chirurgiese onkoloog,

'n mediese en bestralingsonkoloog en'n

plastiese chirurg.

Sy was verstom toe hulle vra of een of

albei haar borste afgesit moes word' ln

haar agterkop het sy gedink sy sou die-

seltde pad as haar suster loop. By hd6r is

net die gewas uitgesny, waarna die ander

bors chirurgies daarby aangepas is'

Nina se linkerbors moes egter afgesit

word omdat twee knoppe gevind is' Se-

kondes nadat sy gehoor het daar is'n kans

van tussen 25"/" en 50% dat kanker ook

in haar regterbors kan ontwikkel, het sy

besluit: VerwYder albei.

"Daar's nie kans om in trane uit te bars

nie," sO sy sag. 'ty moet dit pragmaties

benader."

Gelukkig het sY nie'n besonderse

verknogtheid aan haar borste nie, borrel die

humor skielik na die oppervlak. "Ek dink dis

meer my man..."

Die volgende besluit was rekonstruk-

tiewe chirurgie onmiddellik nh die mas-

tektomie of ses maande later. Sy wou dit

so gou moontlik agter die rug kry. Keuse

drie was inplantings of eie weelsel vir die

rekonstruksie. "Ek was nog nooit mal oor

inplantings nie," verduidelik sy. Die laaste

kwessie was waar die weefsel vandaan sou

kom. "Ek het ges6 net hier!" s0 sy laggend

terwyl sy met die hand op haar regterdy tik-

tik. "Toe stel hulle die maag voor en ek s0:

'Greatt Dan kry ek sommer'ntummy tuckl"'

Dan, ernstig: "Normaalweg haal hulle

spiere uit die rug, maar vir my as klavier-

speler sou dit nie werk nie"'

Sy het die kanker Katrina gedoop' Dit het

haar gehelp om persoonlikheidstrekke aan

die indringer toe te dig. Sy beskou Katrina

as verward eerder as gedetermineerd ("Nou

watter kant toe moet ek nou groei?")' het sy

in'n e-pos aan vriende en lamilie geskryf'

Die operasie was einde April en sy moes

weens komplikasies drie uur langer as die

beplande tien uur in die operasiesaal deur-

bring. Daarna het ses dae in die hodsorg-

eenheid gevolg.

Toe sY bYkom, het sY'n drukking oP

haar longe gevoel. "Die tweede dag het ek

in die waakeenheid sha/low breathing op

my loon gegoogle. Teen die derde dag het

ek vir die plastiese chirurg gesd daar's fout'

"Dit het twee dae geduur om die pro-

bleem uit te sorteer. Basies was daar vog in

my longe."

Sy beskryf haar tyd in die eenheid as 'n

ongelooflike surrealistiese ervaring. "Nou

die dag lees ek: "n Mens is'n deelnemer

aan alles, maar ook'n waarnemer.'

"Die vrou oorkant my is op dag twee aan

longkanker dood. Ek het dit aanskou nadat

ek die hele nag gehoor het hoe sy amper

elke vyf minute die klokkie vir pynpille of

suurstol lui." Die bejaarde vrou wat in haar

plek ingestoot is, sou ook sterf.

Weens hierdie omstandighede was haar

pianisman, Luis Magalhdes, huiwerig om

hul twee kinders soontoe toe bring, al is

hulle goed op die operasie voorberei' Hulle

was in totaal vier minute daar' met die

vyfjarige Antonio se reaksie: "Mommy, you

have same super-cool computers here!"

Die een knop in haar linkerbors was toe

goedaardig, maar dit was die beste besluit

om albei borste te verwyder. "Die selle in

die tweede bors het reeds begin verkleur'

Binne vyf jaar sou ek ook in daardie bors

kanker gehad het."

Het sy ooit gevrees dat sY nie weer

klavier sou kon sPeel nie?

"Nee, deels danksy my wonderlike man'

Hy het my daarop gewys dat die kanker nie

'n effek gaan hG nie, tensy dit baie versprei

het. Ons grootste bekommernis was die

grootte van die nuwe borste en mobiliteit'

Met baie groter borste sou ek my voor die

klavier moes herPosisioneer."

"'n Wonderlike span," sC sy oor prof

Justus Aplfelsteadt, hoof van die bors-

kliniek by Tygerberg-hospitaal, en prol

Frank Graewe, plastiese chirurg' "Hulle

was baanbrekers ten opsigte van die'

operasie waarin iou eie weefsel vir

rekonstruksie gebruik word. Die beste is

dat jy gevoel in iou borste het, wat nie met

inplantings die geval is nie'"

N6 die oPerasie is bevestig dat sY

hormonale kanker het, maar daar was ook

vlakke van die ander twee soorte borskan-

ker - een baie aggressief - teenwoordig'

Die internasionale tendens is om die

pasient met chemolerapie toe te gooi as

daar onsekerheid oor die behandeling is"'

vertel sy. Op aanbeveling van die bors-

lewenstorie

kliniek het sy egter'n MammaPrint by die

Nederlandse Kankerinstiluut laat doen'

Met di6 toets kan onnodige chemoterapie

by vroue met'n lae risiko op uitsaaiings

uitgeskakel word.

Dat so min plaaslike mediese fondse dit

dek, verstom Nina, aangesien chemotera-

pie gemiddeld R110 000 per pasidnt kos'

Sy was een van die gelukkiges. VYf

weke n6 haar operasie het sy gehoor dat

sy as lae risiko geag word en chemoterapie

vryspring. Sy het van blydskap gehuil " '

Sy begin in Julie weer volstoom klavier

speel. Twee van die grootste konserte van

haar loopbaan, in twee van die beroemdste

konsertsale ter w6reld, 16 voor - in Desem-

ber 2013 tree sy in Wigmore Hall in Londen

op en Februarie 2014 in die Tonhalle in

Zlrich.

MEER OOR DIE
MAMMAPRINT
Met'n MammaPrint word deur gevor-

derde molekulOre tegnologie voorspel

of borskanker gaan versPrei'

Gemiddeld een uit drie borskanker-

pasi€nte wat dit laat doen, sPring

chemoterapie vrY. Daar is egter

seleksiekriteria: Pasidnte met ver

gevorderde ol nie-infiltrerende kanker

sal nie daarbY baat nie.

Een uit drie Pasidnte wat vroeBr

sonder hierdie toets as lae risiko geag

is weens klein gewasse en geen limf-

klierinfiltrering nie, kry wel chemotera-

pie omdat die toets uitwys dat hulle

inderwaarheid'n ho6risikoprofiel vir

uitsaaiings het.

Die MammaPrint word hoolsaaklik

by die Nederlandse Kankerinstituut

gedoen en behels'n geenprofielsame-

stelling.

Deur na die aktiwiteit van altesame

70 gene in'n gewas te kYk, word be-

paal of 'n pasidnt'n lae- of hoErisiko-

profiel het.

Die MammaPrint word nog nie wYd

in Suid-Afrika gebruik nie. Die koste

(R22 000) sPeel waarskYnlik'n rol'

Die uitslag is binne nagenoeg tien dae

beskikbaar.

Besoek wwwagendia.com vir meer

inligtingM
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