
Woensdag 21 mei 
 
Vanaf afgelopen vrijdag (de 3e dag) heb ik het weer goed voor mijn kiezen gehad. 
Algemeen beroerd, zwak, suf, pijn in mijn mond en keel, vreselijke botpijn en spierpijn, 
niet kunnen slapen. Probeer mezelf mentaal op te peppen door iedere dag te zeggen dat 
dit de laatste keer is. De laatste keer Neulasta spuiten, de laatste keer ziek. Tel de 
dagen af tot de 10e dag. Het weekend breng ik door op de bank, nauwelijks bewust van 
wat er om me heen gebeurt. 
Dinsdag (dag 7) voel ik me een stuk beter. Heb het gevoel dat ik het ergste nu gehad 
heb. Zoek alle restanten van de gebruikte medicijnen bij elkaar en laat die terug naar de 
huisarts brengen. Opgeruimd. Niet meer nodig! Ben heel voorzichtig al blij. Zou het nu 
echt over zijn? 's Middags naar mijn therapie op het muziekwaterbed. Een weldaad voor 
het lijf na zo'n zware week. Tot mijn verrassing vraagt Math me hoe ik er over zou 
denken om gastlessen te gaan geven bij de Gildeopleidingen. Ik? Lesgeven? Moet er mee 
lachen. Denk dat dit een grap is. Maar nee, het is geen grap maar een serieuze vraag. 
Naar aanleiding van mijn dagboek en een stukje wat ik voor hem geschreven had over 
het muziekwaterbed, is hij benaderd om mij te vragen deel te nemen aan een project. 
Een project gericht op therapie op een muziekwaterbed en de reactie van patiënten 
daarop. Een aantal specialisten hebben mijn stukjes gelezen en waren diep onder de 
indruk! Willen er graag iets mee doen, om andere vrouwen in dergelijke situaties te 
helpen. 
Voel me vereerd! Verwonderd! Natuurlijk wil ik mijn steentje daaraan bijdragen. Kan me 
echter niet voorstellen dat vrouwen na het lezen van mijn dagboek, positief zullen 
worden. Als ik zelf teruglees vind ik het nog steeds een groot drama. Maar de heren 
denken daar schijnbaar anders over. Zij zien veerkracht en moed en positiviteit in mijn 
verhaal... 
Moet er nog eens serieus over nadenken of ik dit wel wil. Vraag me af of ik dat wel kan. 
Maar voel me ook heel licht in een keer. Voel me weer nodig. Een geweldig gevoel, weer 
nodig zijn. Na 8 lamme, passieve maanden, waarbij de wereld mij gevoelsmatig vergeten 
was, ben ik weer nodig. 
Bruis van de energie als ik weer naar huis ga. Wat ik er ook mee zal doen, vandaag is de 
zon weer gaan schijnen. Ik betrap mezelf erop dat ik glimlach! Op naar de volgende fase! 
 
Maandag 26 mei 
 
De dertiende dag na de laatste chemokuur. De min-dagen zijn voorbij. Het beroerde 
gevoel is over en er is weer wat energie om meer dan het bed en de bank te gebruiken. 
De chemo doet echter nog fanatiek zijn werk. Neusslijmvliezen zijn nu weer goed kapot 
en ik blijf 24 uur per dag snotteren. Nagels breken ijverig af en doen verwoed hun best 
los te komen van mijn lijf. Het schokken van mijn benen ’s nachts is het meest vervelend. 
Tegen de ochtend val ik in slaap en sta dus hondsmoe op. Herstel heeft tijd nodig en 6 
maanden vergif is natuurlijk niet binnen een week uit je lichaam. Maar de start is 
gemaakt! 
Kan zelf nog niet veel verder kijken dan de chemokuren. Was zo'n intensieve periode, 
dat laat je niet zomaar los. Wonderlijk genoeg kan je omgeving dat beter... Opmerkingen 



als 'nu heb je het gehad' en 'bestraling wil niks meer zeggen' voeren de boventoon in 
conversaties met familie en bekenden. Mijn baas doet het nog beter! Hij belde mij deze 
week op met de mededeling dat mijn contract bijna afloopt en hoe ik erover denk om 
weer te beginnen! Want als ik voorlopig nog ziek blijf heeft het geen zin dat contract te 
verlengen?!? Ik had nu toch de chemo gehad? En voor bestraling hoef je toch maar een 
paar minuten per dag naar het ziekenhuis? Geweldig! Heb hem even bedankt dat hij mijn 
laatste houvast wil wegnemen! Het idee dat ik dit jaar weer ergens kan gaan werken, was 
voor mij toch een grote stimulans om verder te gaan. Maar zelfs ik kan niet vooruit 
kijken. Hoe weet je nu in godsnaam wanneer je weer in staat bent om te werken? Dat 
heeft toch niets te maken met willen? Heel jammer dat mensen zo reageren. Ik wil heel 
graag mijn baantje houden, maar ook weer niet zo graag. Laat me niet pushen!!! Ik ga 
weer werken als IK dat wil en MIJN LIJF daar weer toe in staat is! En als dat te laat is 
voor mijn baas, jammer dan! Het is mijn leven. 
Het enige nadeel is dat je weer financieel in moet leveren. Maar ook daar zullen we ons 
wel een weg in vinden. Kan me niet meer zo druk maken over dat soort zaken. 
Belangrijkste is dat ik leef. Dat we een liefdevol nest hebben, wat uit deze periode is 
gebleken. Ja, en verder wil ik ook, maar nu nog niet. Plannen worden gemaakt en liggen 
straks vooraan op het schap, als mijn lijf daaraan toe is. 
Voor nu eerst over naar de volgende fase: de bestralingen. Daarna zie ik wel verder. 
 
Dinsdag 27 mei 
 
Terugkijkend besef ik ineens dat ik al bijna 8 maanden 'bezig' ben. 4 oktober 2007 de 
eerste dag van een periode met heel veel gevolgen. Een lange slopende periode van 
onderzoeken en wachten op uitslagen. Gevolgd door een ingrijpende operatie, die me 
zowel fysiek als mentaal veel gekost heeft. Hierna 8 zware chemokuren waarbij ik me 
vaak meer dood dan levend voelde. En het einde is nog niet in zicht. Acht maanden 
waarin onzekerheid en ellende tot op het bot voelbaar waren. Eenzaamheid en verdriet 
waren aan de orde van de dag. 
Maar terugkijkend besef ik ook dat het maanden van zelfbewustwording waren. 
Maanden waarbij ik volledig op mezelf werd teruggeworpen. Maanden die ik gevoelsmatig 
mediterend heb doorgebracht. Heel bewust van mijn lijf en ziel. Ze hebben ook iets 
goeds met zich meegebracht. Ik heb leren kijken naar mijn leven tot nu toe, en hoe ik 
dat geleefd heb. Geleerd te relativeren. Bewust geworden van de prioriteiten in mijn 
leven. Deze periode van eenzaamheid heeft me ook goed gedaan. Ik, die anders altijd 
omgeven was door de massa heb 8 maanden lang mij afgezonderd van de wereld. Ben 
terug gegaan naar de bron. Wie ben ik, wat wil ik van dit leven. Hoe heb ik het gedaan 
tot nu toe. Wat ga/wil ik anders doen in de toekomst. Acht maanden bewustwording. Het 
heeft me een beter mens gemaakt. Een ánder mens. Het heeft me doen inzien wat écht 
belangrijk is in dit leven. Laten zien wie échte vrienden zijn. Ook veel verdriet omdat er 
veel is weggevallen. 
De periode voor de kanker, herinner ik me als een vaak wanhopige zoektocht naar 
mezelf. Wie ben ik? Wat wil ik écht? Is dit mijn leven? 
Wreed dat er iets als kanker voor nodig is om je daar bewust van te worden. 
'Bezinning', een woord waar ik altijd wat huiverig van werd. De eenzaamheid die uit dat 



woord klonk ging ik maar liever uit de weg. Maar deze confrontatie met mezelf was 
nodig. Het heeft me geholpen mijn weg te vinden. Het heeft veel veranderd, maar die 
veranderingen voelen voornamelijk positief. Een ontdekkingsreis naar jezelf, je 
blokkades. Voor mij een openbaring. Mentaal ben ik hierdoor hersteld, terug bij mezelf. 
Wetend waar ik sta en waar ik heen wil. Ik voel me sterk. Weet weer wie ik ben en sta 
daar achter. Voel me bijna als herboren. Ga de komende periode met vertrouwen 
tegemoet. Want ik ben ik! En daar voel ik me goed bij! 
 


