
 

Taxotere nummer twee! 
 
Woensdag 23 april 2008 
Vandaag weer bloedprikken en op controle bij de chirurg. Mijn wond ziet er redelijk uit 
dus even afwachten wat hij er van vindt. Na goedkeuring van de chirurg een gesprek met 
de NP. In overleg met de oncoloog is besloten dat een deeldosering niet effectief 
genoeg is. Moet dus zelf besluiten of ik nog een volledige kuur aan kan! Heel verwarrend 
allemaal. Iedere keer wordt er weer wat anders afgesproken. Weet niet echt meer waar 
ik aan toe ben. Zou het liefste stoppen met de hele handel maar ben heel bang dat ik 
dan nét niet genoeg kuren gehad heb. Vraag me af of die angst ooit weg zal gaan... 
Bloedwaardes zijn aan de lage kant maar als ik wil?!? krijg ik nog een kuur. Als ik wil... Ik 
wil helemaal niet, maar wat anders? Weet het ook niet meer. Verstand op nul en nóg 
maar een kuur! Heb ik die weer gehad! 
 
Zondag 27 april 
Afgelopen donderdag mijn 7e kuur gehad. Van de ene kant blij dat het een volledige 
dosering is, omdat ik dan niet iedere week naar het ziekenhuis hoef. Maar van de andere 
kant heel bang dat ik weer zo ziek zal worden. Lijkt wel of mijn lijf het steeds 
moeilijker vind. 
Vandaag de 4e dag na de kuur. Ben al vanaf dag 2 weer behoorlijk gammel. Heb het 
gevoel of er een wals over me heen gereden is. Alles doet pijn, van binnen en van buiten... 
Is het eindelijk lekker weer buiten en nu kan ik nog niks. Zwabber een beetje van de 
bank naar bed en omgekeerd. Zou zo graag stoppen met de behandeling nu. Weten dat 
dit de laatste keer is. De laatste keer dat ik zo ziek ben. Maar ben vreselijk bang dat er 
dan nog wat blijkt te zitten, wat weer verder groeit. Heb het wel gehad nu met kanker, 
chemo en alles wat daarbij hoort. Geloof niet dat mijn omgeving beseft wat kanker met 
je doet. Iedereen heeft het er alleen maar over dat het nu bijna voorbij is. Is dat zo? 
Bijna voorbij... Gaat het ooit nog voorbij. Blijf ik nu de rest van mijn leven bang dat het 
terug komt (of nooit weg is geweest)? Alle andere ziektes gaan over, is wat aan te doen, 
kun je mee leren leven. Maar dit is zo...  
Bah... heb gewoon een zielige week. Ben vervelend, opstandig, beroerd. Ben niet ik... 
Even weg van de wereld. Even niets. Kon ik maar een paar weken een lenteslaap houden, 
zo tot het over is. Wakker worden als alles voorbij is. Of gewoon helemaal vergeten dat 
het er ooit was! 
 
Zondag 4 mei 
Vanmorgen een flinke aanvaring met mijn dochter. Waarschijnlijk om niks. Ook een 
normale puberreactie. Maar na een zeer beroerde week teveel om aan te kunnen. 
Eindigend met zowel mijn dochter als ik in tranen. De ruzie is weer bijgelegd maar heeft 
bij mij alle emoties losgemaakt. Voel me zo ontzettend machteloos. Niet te omschrijven 
wat ik voel. Iedereen in je omgeving is er voor je, probeert te helpen, probeert begrip 
te tonen. Maar echt praten over wat ik voel... Heel moeilijk. Je wil niemand belasten, ze 
doen zo hun best. Wil niemand bezorgd maken, ze hebben al zorgen genoeg. 
Als ze eens wisten wat ik echt voel. Hoe eenzaam mijn strijd is. De angst of het ooit 



weer normaal wordt. De onzekerheid over wat de toekomst zal brengen. Eenzaamheid in 
iedere cel van mijn lijf. Het niet echt kunnen/willen delen van wat er in mijn hoofd 
omgaat. De lichamelijke afbraak is vreselijk maar de nachtmerries in mijn hoofd zijn 
niet te bedwingen. Heb het gevoel in alles te falen, als moeder, als echtgenoot, als 
huisvrouw, als collega, als vriendin, als buurvrouw. Niets is nog als het was. Het masker 
wat ik altijd op kon zetten in moeilijke tijden is spoorloos. Kan niet eens meer doen 
alsof. Wil ook niet meer doen alsof. Ooit schreef ik 'kanker heb je niet alleen', maar je 
moet er wel alleen doorheen. Een niet te omschrijven gevoel van verlatenheid. 
Wantrouwen naar je lijf bij ieder pijntje of ongemakkelijk gevoel.  
De wereld draait door, maar gevoelsmatig zonder mij. Alsof ik vanuit het universum op 
mezelf neerkijk en me afvraag wie ik ben. Zo vanuit de ruimte een vreemde. Iemand 
waar ik geen binding meer mee heb. Niets herkenbaars. Veel zal herstellen, maar altijd 
zal er die lege plek van mijn borst blijven die herinnert aan de dag dat mijn leven 
veranderde, onherstelbaar veranderde. Een vriendin van me vertelt me keer op keer dat 
het bij haar veel minder erg was. Ze heeft 'alleen maar' bestraling gehad! ALLEEN 
MAAR??? Het maakt niet uit welke behandeling of operatie of nazorg je krijgt. De dag 
van de diagnose is voor iedereen hetzelfde. Een dag waarop je wereld instort. Een dag 
waarop een zaadje van angst en onzekerheid geplant wordt. Een zaadje wat, ongeacht 
het verdere verloop of behandeling, zal uitgroeien tot een groot monster, voor altijd in 
je ziel geplant. De dag waarop een leven eindigde. Het leven dat me ondanks alle 
tegenslagen, heel goed beviel. Geen weg terug! Nooit meer... 
 
Een gedicht van de stadsdichter van Roermond geeft heel goed mijn gevoel weer… Ik wil 
het daarom graag met jullie delen… 
 
Stilte... 
 
Vaak wordt alles weer stilte 
Als woorden breken en stukslaan 
op blinde machteloosheid. 
Als het schrijnende waarom 
wordt gesmoord in woede 
en alleen nog de beelden spreken 
die jij meedraagt 
als bommen in je botten, 
klaar om steeds weer opnieuw af te gaan 
als de stilte te zwaar wordt 
om alleen te kunnen dragen. 
 
Als alles weer stil wordt. 
 
Breek dan de cocon 
van verlammende angst. 
Schreeuw haar aan scherven 
en sloop de muur van angstig zwijgen 



en strooi je tranen 
als bloesem van nieuwe hoop 
op een lentewind. 
Recht je rug, 
stamp je voeten in de grond 
en ben de steen 
die met het gewicht van zijn eigen kracht 
de aanval weerstaat 
van verwoestend water. 
 
Als alles weer stil wordt. 
 
 
 


