
 
Maandag 31 maart 2008 
Vandaag met knikkende knieën naar Eindhoven voor een foto en echo van mijn 'nieuwe' 
knobbeltje. Natuurlijk weer heel koppig alleen gegaan. Een slecht idee. De foto doet 
zoals gewoonlijk vreselijk pijn. Op de echo moet ik tussendoor een uur wachten omdat er 
geen radioloog beschikbaar is! Afschuwelijk om daar alleen te zitten met duizend vragen 
door je hoofd. Als ik eindelijk aan de beurt ben sta ik te trillen op mijn benen. Uit het 
onderzoek, dat voor mijn gevoel eeuwen duurde, blijkt dat het om een ontstoken klier 
gaat. Verder niets aan de hand. De ontsteking komt waarschijnlijk door de Taxotere??? 
Lekker zeg, dat je dat er cadeau bij krijgt. Voorlopig wordt er niets aan gedaan, omdat 
er nog meerdere kuren zullen volgen. In ieder geval niet opnieuw kanker! In de taxi naar 
huis zit ik een half uur te huilen van opluchting. Gelukkig heb ik een hele aardige 
chauffeuse die gewoon tijd maakt voor me. Om half vijf helemaal gaar weer thuis. 
Verder niet veel meer gedaan en vroeg naar bed, om deze vreselijke dag af te sluiten 
 
Woensdag 2 april 
Vandaag een beetje gammel begonnen aan de dag. Maar vanmiddag op bezoek bij een 
lotgenootje in het ziekenhuis. Een reis van drie uur, met omleidingen en files. Maar wel 
de moeite waard. Moeilijk door de omstandigheden, maar heel lekker om even bij elkaar 
te zijn. Hoeveel steun heb je toch iedere keer weer bij mensen die weten waar het over 
gaat. Die weten hoe moeilijk het soms is, wat er allemaal door je hoofd gaat. De 
onzekerheid over al die afschuwelijke behandelingen. We kunnen toch nog lachen samen, 
dat doet ontzettend goed. Een bezoekje waar je hele warme gevoelens aan over houdt. 
Na de terugreis van nog eens drie uur, helemaal moe maar voldaan thuis. Bijzondere 
dagen die je ondanks je eigen onwel voelen, toch een goed gevoel geven. Dankbaar voor 
zulke vriendschappen! 
 
Zondag 6 april 
Een heel druk weekend. Maar ik voel me goed dus heb er reuze veel zin in. Zaterdag 
hebben we een brunch vanwege het tienjarig bestaan van onze vrijwilligersclub (VPTZ). 
Kijk er naar uit om iedereen weer te zien. Al die lieve mensen die me zo tot steun zijn 
met hun kaartjes, bloemen, mailtjes en bezoekjes. Mensen die dagelijks aan het bed 
staan van iemand die terminaal is, en dus net als mijn lotgenoten weten hoe zwaar het 
soms is. Een heerlijke brunch met veel om bij te kletsen. Ben blij met deze toevoeging 
aan mijn leven. Hoe anders dan het secretaressewerk, waar het allemaal om geld en 
macht draait. Bij dit clubje zijn mensen betrokken, vol aandacht, respectvol naar elkaar 
toe. Blij dat ik er bij hoor! 
Zondag volgt een blues marathon in de kroeg, georganiseerd door vrienden. Lekkere 
muziek, weer een hapje eten en vooral genieten van er uit zijn. Er uit zijn voor iets 
leuks, even geen ziekenhuisbezoek.  
Een uur later zitten we echter toch in het ziekenhuis! Mijn vriendin die het allemaal mee 
heeft georganiseerd, zakt plotseling in elkaar en heeft vreselijke hoofdpijn. 
Ziekenwagen wordt gebeld en daar gaat ze. Het lijkt er op dat ze een herseninfarct 
heeft. Samen met haar dochter en een kennis rijden we achter de ziekenauto aan naar 
het ziekenhuis. Rest van de middag wordt in beslag genomen door onderzoeken en 



vreselijk lang wachten op nieuws. Om 6 uur 's middags weten we eindelijk waar we aan 
toe zijn. Het was geen infarct maar zat er wel tegenaan. Het schijnt dat ze een groter 
risico loopt omdat haar vader verschillende infarcten heeft gehad. Ze moet voorlopig 
blijven ter observatie en is ontzettend moe. Nadat we haar dochter naar huis hebben 
gebracht, rijden we ook naar ons eigen stekkie. Het einde van een zondag. Het begon 
leuk maar eindigde heel eng. Gelukkig is het allemaal redelijk goed afgelopen, maar ik 
heb het nu wel gehad met ziekenhuizen. Kan iets ook eens gezellig zijn zonder vreselijke 
naweeën? 
 
Vrijdag 11 april 
Hele week flink beroerd geweest. Eigen schuld waarschijnlijk. Wie gaat er nou met zo'n 
lage weerstand de kroeg in? Flinke luchtweginfectie, bronchitis, hoge koorts en een 
ontsteking van mijn wond. Waarschijnlijk opgelopen in de volle kroeg afgelopen zondag. 
Heerlijk om je goed te voelen en een feestje te hebben. Ook nog eens een feestje dat 
maar twee uurtjes heeft geduurd! Maar waarom wordt dat gelijk weer afgestraft? Moet 
ik mezelf dan opsluiten? Heb het nu wel gehad met dit hele kl%&$5te gedoe.  
De huisarts durft niets aan mijn wondontsteking te doen en adviseert me om hiervoor 
toch maar het ziekenhuis te bellen. Ik vertik het om dat vóór het weekend te doen. Er 
word me al genoeg afgenomen. Maandag zal ik wel bellen als ik er nog last van heb. Niet 
eerder! 
 
Maandag 14 april 
Blij dat het weekend om is. Mijn wond staat op springen en is inmiddels paars/rood 
geworden. Opgezet en veel pijn. Gelukkig kan ik vandaag het ziekenhuis bellen. 
Natuurlijk 'mag' ik weer meteen komen. Jezus wat een geregel weer. Taxi bellen, spullen 
pakken en weer naar Eindhoven. De Nurse Practioner roept er meteen een collega bij om 
te bevestigen wat ze zelf al vermoedt. Een flinke ontsteking waar een kuurtje niet meer 
bij helpt. Kan gelukkig direct terecht bij een chirurg. Dat wordt snijden!!! Voel er niet 
veel van maar er wordt ontzettend veel troep uitgehaald. Het goedje wordt op kweek 
gezet en a.s. woensdag krijg ik daarvan de uitslag. Ze weten dan welke antibiotica het 
beste gegeven kan worden. Heb mijn andere kuur nog niet eens op! 
De geplande chemokuur voor a.s. donderdag kan in ieder geval niet doorgaan. Eerst moet 
de ontsteking over zijn. Ook lekker, duurt het allemaal nog langer! Ben boos op iedereen, 
op mijn lijf. Het lijkt maar niet op te houden. Volgens de verpleging krijg ik sowieso geen 
volledige chemokuur meer. De oncoloog wil het risico niet meer lopen. Volgende week 
woensdag zal opnieuw worden bekeken of mijn ontsteking over is en of ik nog een kuur 
krijg. Ik geef aan dat ik het doodeng vind als ze nu ineens stoppen met kuren omdat mijn 
bijwerkingen te heftig zijn. En de kanker dan...? Hoe gaat het daarmee verder...?  
Na overleg met de oncoloog wordt er gelukkig besloten dat er eventueel overgestapt kan 
worden naar een deeldosering. Elke week een kuur met een lagere dosering. Pfff... Was 
ik eindelijk af aan het tellen (al zes gehad) en dan krijg je er weer zes bij. Nu wel iedere 
week dus dat schiet beter op. Maar hopen dat mijn ontsteking volgende week over is, 
zodat we verder kunnen met deze ellende. 
 
 


