
De eerste chemokuur 
 

Donderdag 13 december 
Na weken van angst over de aankomende chemokuren is het vandaag dan eindelijk zover. 
Ik ben doodsbenauwd wat me te wachten staat. Zal ik allergisch reageren zoals ik dat op 
alle medicijnen doe? Ik voel weerstand, veel weerstand dat ik dit gewoon MOET laten 
doen. Dat ik geen keuze heb… Als we in het ziekenhuis aankomen, moet ik meteen het 
bed in. Dat valt al tegen. Ik dacht dat ik lekker met Laurens wat rond zou kunnen lopen. 
De verpleegster die het infuus aanbrengt, steekt drie keer mis, dus ik heb al een 
pijnlijke arm als het infuus er net in zit. Het eerste kwartier krijg ik een zak vocht 
toegediend waar een middel in zit tegen de misselijkheid. Hierna volgen er twee zakken 
met een oranjerood goedje. Heel eng als je dat je lijf ziet inlopen. Alles in mij komt in 
verzet, ik huil tot het er in zit. Hierna spoelen ze nog zo’n 1,5 uur met een of andere 
natrium oplossing. Binnen een uur ben ik kotsmisselijk, heb ik maagpijn, braakneigingen 
en een vreselijk tintelend gevoel in mijn neus. Ze zeggen dat die tinteling door het 
mosterdgas komt! Om 18.00 uur heb ik het helemaal gehad. Ik voel me niet prettig daar, 
ik wil naar huis. Omdat ze nu geen allergische reactie meer verwachten mag ik gelukkig 
naar huis. 
De rest van de avond en nacht ben ik zwak, ziek en misselijk. 
 
Vrijdag 14 december 
Vandaag is gelukkig de maagpijn en de misselijkheid wat gezakt. Maar ik heb branderige 
ogen en mijn mondslijmvlies is opgezet. Dat is allemaal te verwachten, dus tot nu toe 
reageer ik ‘normaal’ op de chemo. Verder ben ik ontzettend moe, ik voel bijna mijn 
weerstand verminderen. Maar als het hier bij  blijft, en dat hoop ik echt, dan kan ik nog 
wel een kuurtje aan! 
 
Woensdag 19 december 
Vanavond krijg ik ineens ontzettende koorts en een stekende pijn rond mijn borstbeen. 
Of is het mijn hart? Als het erger wordt, bel ik het ziekenhuis, biddend dat ik niet 
terug hoef te komen. Gelukkig mag ik eerst een paracetamol proberen. Rond 
middernacht moet ik terug bellen. De koorts is dan gelukkig wat gezakt en de pijn is 
minder. Ik blijf als een bang muisje in bed liggen, bijna onbeweeglijk, om mijn lijf niet in 
rare acties te doen belanden. Zo breng ik de nacht door… 
 
Donderdag 20 december 
Hoera, ik leef weer! De nacht is om. Vanmorgen voel ik me, in vergelijking met de rest 
van de week, heel erg goed. Om 10.00 uur sta ik op en neem een lekkere warme douche. 
Ik heb zelfs weer zin om mijn pyjama te verruilen voor kleren. Ik voel me een ander 
mens. Ik durf het bijna niet te denken… Zou ik nu weer in een opwaartse lijn zitten? Is 
de 1e kuur nu klaar? Laten we het hopen. Dan kan ik tenminste een paar dagen genieten 
in de Eiffel. 
Vandaag hebben Laurens en ik besloten om ons droomhuis te verkopen. Dat is heel 
heftig. Maar de hoge onkosten zijn, sinds mijn salaris is gekelderd door mijn 
spierziekte, bijna niet meer te doen. En nu dreigt mijn salaris nog verder te zakken. Ik 



weet nog niet of mijn contract in april verlengd zal worden. Met onze studerende 
kinderen lukt het niet echt om iets over te houden voor gezellige dingen. En dus moeten 
we kiezen, of alles in het huis en de kinderen steken, of verkopen en genieten van de 
tijd die ons rest. Een moeilijke keuze omdat we hier ontzettend graag wonen. Maar van 
de andere kant kunnen we ook nooit iets extra’s doen omdat alles op gaat aan vaste 
lasten. Dus hebben we vanmiddag de knoop doorgehakt en een vrijblijvend gesprek 
gehad met een makelaar. We hebben een heerlijk huis, maar het ligt erg achteraf en 
niet iedereen wil zo wonen. De winterperiode is ook om die reden een lastige periode om 
te verkopen. Er komen hier nauwelijks mensen voorbij. Maar we starten nu met de 
verkoop en zien wel waar het schip strandt. Nu hebben we nog tijd. En we willen beiden 
niet wachten tot het écht moet. Maar het is wel verdrietig. Toen we hier kwamen wonen, 
voelden we ons zo thuis. We dachten hier de rest van ons leven te zitten en te genieten 
van onze oude dag. Vreemd hoe zo’n ziekte je grenzen verlegt, je prioriteiten verandert. 
Ik wil niet meer rustig genieten van mijn oude dag, maar zoveel mogelijk nog zien van de 
wereld. Zoveel mogelijk doen met elkaar, genieten samen. Het leven is te kort om lange 
termijnplannen te maken. 
Ineens besef je dat het onzin is om te denken, dat doen we later als de kinderen de 
deur uit zijn. Hoe velen hebben dat ‘later’ niet eens. Nee, NU is het moment, NU wil ik 
genieten, NU wil ik avonturen beleven. NU! 
Vanmiddag ga ik samen met Laurens naar de ‘pruikenman’. Het is een verhelderend 
gesprek en ik ben dan ook enorm opgelucht dat ik in ieder geval voor informatie ben 
gegaan. Ik dacht van die suffe oude pruikenkoppen tegen te komen, maar dat valt reuze 
mee. Er zijn leuke modellen in alle kleuren en maten, van natuurlijke materialen, 
nauwelijks te onderscheiden van echt haar. Ik zoek een mooi model en kleur uit en 
volgende week is hij al binnen. Dan zullen ze hem nog in een model naar keuze knippen. Ik 
heb er een goed gevoel over. 
Vanavond lekker op de bank, het was een vermoeiende en emotionele dag. Ik hoop dat ik 
net zo goed zal slapen als de afgelopen nacht. 
 
Maandag 24 december 
Ik baal zo verschrikkelijk van mijn lijf. Alles wat er mis kan gaan gaat mis. Nu heb ik 
weer een flinke infectie en hoge koorts. Vanmorgen om 7.00 uur al meteen hoog. Ik bel 
het ziekenhuis en moet direct komen. Er worden longfoto’s gemaakt, foto’s van de 
voorhoofdholten, ik moet bloed laten prikken, bloeddruk wordt gemeten en de 
temperatuur… Ik word er niet goed van. Ik ben zo moe, ben zo op! Ik wil alleen maar een 
paar leuke dagen met mijn gezin. Altijd is er iets met mij. De uitslagen van het bloed 
zijn niet goed. De leukocyten zijn ver beneden peil en op de foto’s is een flinke kaak- en 
voorhoofdsholteontsteking te zien. Opname is noodzakelijk! 
Niet dus! Ik blijf niet! Ik vertik het! Er volgt een hele scene in het ziekenhuis. De 
achterban wordt er nog bij geroepen. Het is echt beter als ik blijf. Nee, nee, nee. Ik wil 
naar huis. Geef me maar een infuus mee of medicijnen… Ik ben helemaal over mijn 
toeren. Ik had me zo verheugd op Kerstmis in de Eiffel, samen met mijn gezinnetje. En 
nu voel ik me zo beroerd. Waarom grijpt God niet in, hoeveel moet ik nog doorstaan? 
Het is genoeg geweest. Mijn hele ziektegeschiedenis, mijn jeugd, ik heb het gehad. Ik 
wil niet nog meer. Er kan niks meer bij. Mijn emmertje is vol! Ik heb de neiging om de 



eerste die me nu zegt dat ik positief moet blijven, overhoop te schieten. Het enige 
positieve in mijn leven is Laurens en de kinderen. Daarbuiten is alles slecht. Ik ga dus 
naar huis! 
Als ik thuis ben, weet ik dat het niet verstandig is. Dat voel ik ook. Maar ik ben thuis. Ik 
voel me vreselijk zielig, verlaten, verraden door mijn achterlijke lijf. Door iedereen! Ik 
wil mijn leven terug! 
 
Dinsdag 25 december 
Kerstmis! Het voelt niet zo. Normaal komt de hele familie eten, maar daar heb ik geen 
zin in. Voel me wel schuldig naar mijn gezinnetje dat hier ook niet om gevraagd heeft. Ik 
slaap en snotter de hele dag. Met paracetamol kan ik de koorts redelijk laag houden en 
ik hoop dat ik nog kan slapen vannacht. 
  
Woensdag 26 december 
We staan vroeg op. Vandaag vertrekken we naar de Eiffel. Ik heb zo’n behoefte om even 
weg te zijn van alles, even te genieten met Laurens en de kinderen. Geen telefoon, geen 
bezoek, gewoon lekker onder ons. De reis is lang en heftig met sneeuw, ijzel, mist en 
alles wat je kan verwachten in de winter. Maar als we aankomen brand de kachel, bier en 
wijn ligt koud in de koelkast. Een heerlijk huisje met mooi uitzicht. Super! Ik ga alleen 
maar genieten van deze dagen. Het echtpaar waar we het huisje van gehuurd hebben, 
heeft al een restaurantje voor ons gereserveerd. Het eten is er heerlijk en we lachen 
veel. Het doet zo goed om allemaal samen te zijn. Ik ben blij dat ik me weer lekker voel. 
Dat heb ik echt even nodig. Er zijn twee ellendige weken aan vooraf gegaan. Ik dacht 
dat er nooit een einde aan zou komen. 
Vanavond hebben we pakjesavond. Gezellig bij de houtkachel. Iedereen heeft voor € 15,-
- iets gekocht en we dobbelen om de pakjes. Iemand heeft het idiote idee gehad om een 
goudvis te kopen. Het arme beestje in een zakje mee naar de Eiffel! Niemand wil het 
dier natuurlijk en wie wint het? Ik! Geweldig! Moet ik met een goudvis rijker naar huis! 
Na een oergezellige avond kruipen we met een voldaan gevoel in ons vakantienestje. Het 
is er wel ouderwets koud op de slaapkamer. Maar dicht tegen mijn mannetje aan moet ik 
even huilen van geluk. Typisch hoe de ene van de andere dag kan verschillen. Van diepe 
ellende naar geluk. Dat hadden we allemaal even nodig. 
 
Donderdag 27 december 
Het is ‘derde’ kerstdag en ik word wakker met een heleboel haren op mijn kussen. 
Jasses, ik had niet gedacht (gehoopt) dat het zo snel zou gaan. Na het douchen ligt ook 
de hele douchebak vol. Maar ik heb van nature veel haren dus er is nog niet veel van te 
zien. Als we gaan wandelen zet ik een dikke muts op tegen de kou. En jawel hoor, als we 
terug komen van de wandeling zitten er veel haren in mijn muts. De achterkant van mijn 
hoofd is in één middag kaal geworden. Ik zie er uit als een kip die slecht geplukt is. Als 
we in het dorp gaan eten, hou ik mijn mutsje op. Bang dat iemand het ziet. De rest van 
de avond liggen we lekker te lezen voor de kachel. Ik kom hier helemaal tot rust. 
 
 
 



Vrijdag 28 december 
Vandaag verdwijnt het grootste restant van mijn dikke haarbos en ik lijk wel een slecht 
voetbalveld met hier en daar nog een graspolletje. Met het hele gezin compleet, besluit 
ik dat ik nu geschoren wil worden. Elza, de vriendin van Nick, wil het wel doen. Iedereen 
is er stil van, maar het voelt goed dit in de beslotenheid van ons gezin te doen. Lekker 
warm bij de kachel met de warmte van iedereen die me dierbaar is, om me heen. Ik ben 
kaal! Ik ben ontzettend blij dat ik voor de feestdagen nog een pruik heb uitgezocht. Die 
kan ik aanstaande zaterdag al ophalen. De hoofddoekjes vind ik niet echt handig. Ze 
verschuiven en het is koud. We besluiten om vandaag toch maar naar huis te gaan. Mijn 
wond is ontstoken en helemaal opgezet. Ook de koorts komt weer terug. Ik durf niet 
echt te wachten tot maandag. Dus als we vanmiddag thuis aankomen, bellen we meteen 
weer met het ziekenhuis. En natuurlijk moeten we weer direct verschijnen. Op de 
eerste hulp is het een drukte van jewelste. Om 19.00 uur worden we eindelijk geholpen. 
Mijn borst wordt weer leeggemaakt en we maken een nieuwe afspraak voor maandag 7 
januari. De chirurg moet er toch maar even zelf naar kijken want het ziet er niet goed 
uit. Maar nu de druk er weer vanaf is en ik weer naar huis kan, ben ik toch wel blij. 
Uitgeput van de vermoeienissen van vandaag val ik op de bank in slaap. Laurens maakt me 
om 23.00 uur wakker om naar bed te gaan. 
 
Zaterdag 29 december 
Vanochtend vroeg haal ik mijn pruik op. Het ziet er goed uit maar ik moet wel wennen 
aan zo’n ding op mijn hoofd. Ik ben voortdurend bang dat hij er af waait of scheef zit. 
Iedere vijf minuten vraag ik Laurens of het ding nog recht zit. Maar iedereen reageert 
enthousiast. Ik voel me een totaal ander mens nu ik er weer toonbaar uit zie. Dat gevoel 
wil ik even vasthouden. 
Hierna vertrekken Laurens en ik naar het station. We gaan vandaag naar Amsterdam 
voor een kerstborrel met lotgenootjes die ik op het forum heb leren kennen. Ik vind het 
heel erg spannend. Met elkaar schrijven is toch anders dan elkaar echt ontmoeten. Ook 
Laurens weet nog niet echt of hij dit wel wil. Het is heel confronterend voor hem. Hij is 
al geen prater en dan ook nog met allemaal mensen die door deze ellende zijn gegaan of 
er nog midden in zitten. Toch is het voor mij belangrijk om hier naar toe te gaan. Je 
deelt je diepste gevoelens op het forum en het is fijn om er eens een gezicht bij te 
zien. Maar we gaan eerst nog even gezellig met z’n tweetjes de stad in. Heerlijk om er 
even samen uit te zijn. Gezellige sfeer, leuke winkeltjes, lekker samen. 
Om 15.00 uur staan we op de afgesproken plaats. Er staat nog iemand voor de deur te 
wachten. Als we eenmaal binnen zijn en iedereen gearriveerd is, voelt het goed. Het 
voelt als thuis, als een grote familie. De intimiteit die ik op het forum ervaar is er in 
werkelijkheid ook. Ik ben zo dankbaar voor al deze lieve betrokken mensen. Het is zo 
lekker om gewoon jezelf te kunnen zijn, om te mogen klagen, om verdriet en 
onzekerheden te delen. Het wordt een hele speciale middag met hele speciale mensen. 
Ik had het niet willen missen. Het is heel waardevol voor mij om hier aan deel te nemen. 
Ook Laurens ervaart het als prettig en dat had ik niet verwacht van mijn introverte 
mannetje. Hij krijgt contact met de partner van een ander lotgenootje en het klikt 
meteen. Voor ik het weet zijn ze al een dagje aan het plannen voor de mannen alleen. Een 
dagje voor hen, dat verdienen ze allemaal. Hoe moeilijk moet het voor deze mannen zijn 



om hun vrouwen in die toestand te zien. Hoe hulpeloos sta je dan als man aan de zijlijn. 
Petje af voor al die lieve schatten die ons iedere keer maar weer opvangen, al onze 
nukken en kuren accepteren en nog steeds de moed op kunnen brengen om lief voor ons 
te zijn. Hoe vervelend dat soms ook is. Laurens moest eens weten hoeveel ik van hem 
hou, hoe hard ik hem nodig heb. Ode aan Laurens, die onvoorwaardelijk van me houdt. 
 
Maandag 31 december 
Vandaag is het oudejaarsdag. Het voelt allemaal heel dubbel. De goede voornemens die 
ik normaal heb voor het nieuwe jaar zijn van totaal andere aard dan voorgaande jaren. 
Dit jaar wil ik beter worden. Met in mijn achterhoofd een hoop twijfels of dat wel 
mogelijk is, ga ik hier toch voor. DIT JAAR WIL IK BETER WORDEN, EN DAAR GA IK 
ALLES AAN DOEN!!! 
We hebben besloten om deze dag met z’n tweeën door te brengen. Gewoon niemand er 
bij. Lekker samen eten, een glaasje wijn, onder een dekentje op de bank. Ik had niet 
gedacht dat ik er ooit van zou genieten om alleen met Laurens oudjaar te vieren. Maar 
het voelt goed. Nu hebben we even genoeg aan elkaar. Om twaalf uur komt alle emotie 
van het afgelopen jaar er uit. Ik móet en zal beter worden dit jaar! Daar gaan we voor. 
Deze strijd ga ik aan ook al zijn de verwachtingen van oom dokter een stuk minder 
positief. Ik ben een stuk minder bang voor de volgende kuur. Nu weet ik zo’n beetje wat 
me te wachten staat en ik hoop dat ik nog wat andere medicijnen kan krijgen voor al die 
nare bijwerkingen. Het contact met mijn lotjes afgelopen zaterdag heeft me echt goed 
gedaan. Al die lieve woorden en bemoedigingen hebben me net weer genoeg energie en 
vertrouwen gegeven om door te gaan. Ik ben ontzettend dankbaar daarvoor en probeer 
dat gevoel vast te houden. Ik wacht het maar af en ga vanaf nu in ieder geval genieten 
van elke minuut dat ik me wel goed voel. En dat is ook een goed voornemen toch? 
 
 


