
 
 
 
 
Woensdag 4 juni 
 
Na de samenloop voor hoop een paar hele luie dagen achter de rug. De uitputtingsslag 
eist zijn tol. Mijn enkels hangen over mijn schoenen en mijn benen staan stijf van het 
vocht. Met de herinnering aan de laatste paar nog slechtere maanden is dit heel goed te 
hebben overigens! De emoties van het weekend voeren nog steeds de overhand. De 
herinnering er aan beweegt me nog steeds tot tranen. De kaarsenceremonie, de 
gedichten en liedjes, de mensen, de lotgenootjes. Heeft meer met me gedaan dan ik 
dacht. Het heeft ook kracht gegeven, kracht om door te gaan, om te blijven vechten. 
Hoop voor de toekomst! 
De reacties van de teamgenoten van de samenloop voor hoop zijn het bewijs van hoe 
bijzonder het was. Voor iedereen een weekend om nooit meer te vergeten. Dit raakt je! 
Het gevoel van saamhorigheid tussen allemaal vreemden. Je vraagt je dan af waarom het 
niet overal en altijd zo kan. Een mens moet schijnbaar eerst geconfronteerd worden 
met immens verdriet om te beseffen hoe mooi leven kan zijn. Om verdrietig van te 
worden! 
Vandaag naar het ziekenhuis voor de uitslag van de hormoonbepaling en het aftekenen 
van het te bestralen gebied. Vind het heel spannend. Zou ik nog een operatie moeten 
ondergaan? Van de ene kant denk ik, haal die eierstokken er maar uit. Heb ik niet meer 
nodig en het voelt wel veilig als die er uit zijn. Maar van de andere kant is dat weer een 
operatie, weer een aanslag op mijn lijf. 
Volgens de bloedbeelden heb ik nog maar een minimale hormoonproductie en is een 
operatie of injecties niet meer nodig. Een dubbel gevoel! Ook de geplande hormoonkuur 
wijzigt? Het afgesproken Tamoxifen-gedeelte vervalt en daarvoor in de plaats krijg ik 
Arimidex voor voorlopig 5 jaar. Wordt hier wel wat onzeker van. Heb toch nog geen 
overgang gehad/gevoeld? Hoe weten ze nu zeker dat die er geweest is? Lees op het 
borstkanker forum hierover dat een hormoonbepaling geen betrouwbaar beeld is omdat 
de hormoonspiegel nog wel eens schommelt. Lekker om zo verder te gaan. Wel blij dat 
die Tamoxifen niet hoeft vanwege de nare bijwerkingen, maar toch... 
Vraag me af waarom ik niet net als anderen gewoon kan aannemen wat de dokter zegt... 
Misschien moet ik eens wat minder lezen en me niet meer zo verdiepen in de 
behandelingen. Maar het is wel míjn lijf, míjn leven!!!  
Op mijn niet-meer-borst heb ik nu een mooie 'Picasso'. Mijn sleutelbeen, borstlitteken 
en oksel zullen worden bestraald. Maandag beginnen we en dan 6 weken lang elke dag. 
Ben blij dat het eindelijk begint, kan ik dat hoofdstuk ook afsluiten. De Arimidex moet 
ik vanmiddag nog ophalen en dan start mijn 8 jaren plan! Lijkt zo lang nu. Maar als ik die 
8 jaar af kan maken, leef ik dus nog! Als dat eens een garantie was, zou ik de kuur nog 
wel 30 jaar willen! Moet zelf lachen om zoveel onnozelheid! 
Met de herinnering aan het mooie weekend, nu verder. Op naar de toekomst, op naar een 
kankervrij lijf! 
 



Dinsdag 10 juni 
 
Heerlijk weer het afgelopen weekend. Voelde me goed en dacht dat het de hoogste tijd 
was om weer eens te bewegen! Kindermarkt in het dorp, dus met de fiets naar het dorp, 
drie kilometer. Mijn mannetje probeerde me nog over te halen om toch maar met het 
autootje te gaan. Maar nee, daar wou dit vrouwmens niet van weten! Voel me goed, dus 
gaan we met de fiets! Tot halverwege  en toen viel juffrouw eigenwijs van d'r fiets! 
Woedend, dat mijn lijf niet doet wat mijn hoofd wil. Kost na al die maanden nog steeds 
moeite om te accepteren dat mijn conditie er niet meer is! Nu iedere dag een kwartier 
aan 't lopen. Een kwartier! Wat klinkt dat belachelijk voor iemand die 8 maanden 
geleden nog 100 km per dag kon fietsen en uren kon lopen! 
Maandag begonnen met de bestralingen. De reis naar het ziekenhuis is slopender dan de 
behandeling zelf. Tot nu toe geen last. Maar hopen dat dat zo blijft. Is het mogelijk dat 
er iets meevalt? 
Al vijf dagen Arimidex. Niet misselijk dus dat gaat ook goed. Wel hele stramme spieren 
en gewrichten. Loop als een oud wijfje. Ook daar heeft mijn hoofd veel 
aanpassingsproblemen mee. Liep al niet charmant met mijn spierziekte en nu is het 
helemaal een ramp. Lees op de bijsluiter dat die problemen vaak verminderen na een 
aantal weken. In ieder geval niet gammel, en dat is weer een winstpuntje. 
Stoppen met roken is een ander probleem! Moet stoppen om een borstreconstructie 
naar wens te krijgen. Probeer dit al weken te doen, maar val iedere keer weer terug. 
Voel me een echte junk! Bijna alle stopmethodes geprobeerd en nog steeds aan 't roken! 
Baal van mezelf dat het niet lukt. 
 
Maandag 16 juni 
 
Een week bestraling er op zitten! Nog 5 weken... Ben nu al hondsmoe. Vraag me af of het 
door die ene week bestraling komt. Is het de combinatie van net de chemo afgesloten en 
het vroege opstaan iedere dag? Weet het niet. Vind het bijzonder vervelend. Dacht dat 
het ziek zijn van de chemo het ergste was, maar dit is ook niet te hebben. Daarnaast 
flink pijn in mijn spieren en gewrichten. Waar het vorige week alleen nog mijn benen 
waren, heb ik het nu in mijn hele lijf. Opstaan vanuit een stoel is bijna niet meer 
mogelijk. 
Ben een beetje té optimistisch geweest over mijn herstel. Dacht werkelijk, chemo klaar, 
helemaal klaar. Maar daar is mijn lijf het niet mee eens. Hoe vreselijk moeilijk om het 
geduld op te brengen. Wil gewoon klaar zijn nu. Verder met mijn 'normale' leven. Maar 
sneller dan 'stapje voor stapje' gaat schijnbaar ook voor mij niet op. Zullen 5 lange 
weken worden zo. En ik moet er niet aan denken dat die spierpijn al die 8 'Arimidex-
jaren' aan zal houden. Net of ik iedere week 10 jaar ouder wordt! 
Vanmorgen loopt mijn wekkertje (lees Laurens) al om half 6 af. Wat een gruwelijke tijd. 
Om 8.00 uur de eerste afspraak in het ziekenhuis van Maastricht. Een vaatonderzoek, 
daarna foto's maken gevolgd door een afspraak met de plastisch chirurg. Hoewel het 
voor mijn gevoel nog midden in de nacht is, is het een drukte van belang op de weg. Waar 
komen al die mensen vandaan? Als we in het ziekenhuis aankomen heb ik barstende 
hoofdpijn en ben ik al bekaf. 



Het vaatonderzoek duurt ruim een uur, een soort echo. Val geregeld in slaap en schrik 
dan wakker omdat ik mezelf hoor snurken. Hoe charmant! Dan de foto's. Zie er als een 
berg tegenop. Borst- en buikfoto's moet ik laten maken. Maar wat een heerlijke 
verrassing. Niet de foto's die ik dacht te krijgen, maar gewóne foto's, met een 
camera!?! Ben helemaal gelukkig. Snap er niets van waarom die gemaakt worden, maar 
ben blij dat het niet de standaard borstfoto's zijn. 
Dan naar de plastisch chirurg. De uitslag van het vaatonderzoek is al binnen en mijn 
vaten zien er prima uit. Hoe is het mogelijk met mijn rookgedrag... De goedkeuring van 
het ziekenfonds is ook al binnen en buiten mijn rookgewoonte staat niets een operatie 
nog in de weg. Moet eind juli nog een keer terug om te bekijken of mijn huid niet te veel 
heeft geleden van de bestralingen. Als die er redelijk uit ziet, kan ik in oktober al 
geopereerd worden. Heftig zeg! Zo snel had ik helemaal niet verwacht. 
Als we in de auto zitten op weg naar huis, bedenk ik me dat het ook wel prettig is zo 
snel. Heb ik alles gehad. Binnen een jaar! Niet te geloven hoeveel er is gebeurd in een 
jaar. Hoop maar dat het gewoon doorgaat, ben ik er dan vanaf. Als mijn lijf een beetje 
meewerkt, ben ik dit jaar nog klaar voor een nieuwe start. 
Vanmiddag weer naar Eindhoven voor de bestraling. Dan hebben mijn mannetje en ik er 
ruim 300 km opzitten vandaag. Ook daar word je moe van... Eigenlijk wel een normale 
reactie voor een niet-normaal lijf   
 


