
29. Het wordt weer licht… 

 
30 november 2008 
Langzaam herstel ik van de ingrijpende operatie in Aken. Het bewegen van mijn 
rechterkant gaat nog zeer moeizaam. Ik ben inmiddels gestart met oedeemtherapie en 
fysio. De oedeemtherapie is met name om de resterende lymfeklieren weer in werking 
te zetten. Door het okseltoilet zijn er maar weinig over in het geopereerde gebied en 
dat bemoeilijkt de genezing van de wonden rondom de nieuwe borst. Maar hopen dat het 
werkt. De impact van de narcose is echter enorm. Ik ben voortdurend moe, beter 
gezegd bekaf. Volgens de arts kan het twee jaar duren eer dat al die troep weer uit 
mijn lijf is. Zo lang wilde ik daar niet op wachten… 
 
2 december 2008 
De afgelopen week kreeg ik bericht dat ik me in Venlo moet melden voor de operatie aan 
de andere borst. Weer een operatie! Toch voelt dit als een opluchting. De nieuwe borst 
is namelijk 4 maten kleiner dan de andere gezonde borst. Het lukt niet echt dit op te 
vangen met vulmateriaal in mijn bh. Je blijft het verschil zien. 
Vandaag dus met mijn koffertje in het ziekenhuis aangekomen voor de aanpassing van de 
andere borst. Het normale intakegesprek gaat er aan vooraf. Hoewel normaal?!? Na de 
praktijken in Aken is dit wel heel erg relaxed. Ik krijg een rustige kamer toegewezen en 
zal vandaag nog wat bloedonderzoeken en een gesprek met de narcotiseur krijgen. 
Alweer narcose. Nog een aanslag op mijn lijf dus. Gelukkig maar een korte deze keer. 
Bedenk me dat ik een jaar geleden panisch werd als ik hoorde dat ik onder narcose 
moest. Altijd bang om niet meer wakker te worden. Ook daarmee verleg je schijnbaar je 
grenzen. Draai er mijn hand niet meer voor om. 
 
3 december 2008 
Vandaag is het zover. Na deze operatie zal ik er weer bijna normaal uitzien. Hoewel 
normaal… Mijn nagels zijn nog steeds niet aangegroeid en de laatste tanden die ik heb 
dreigen er nu ook uit te vallen. Daar moet ook nog iets aan gedaan worden maar voorlopig 
ben ik nog met een aantal belangrijker zaken bezig. Gelukkig is mijn haar wel weer aan 
het groeien. Het wordt nog wat met me. 
De narcotiseur heeft beloofd me maar een licht roesje te geven om het ziek worden na 
de operatie te beperken. Ik geloof er al lang niet meer in maar besluit hem maar het 
voordeel van de twijfel te geven. 
Mijn operatiejasje aan, mutsje op, premedicatie gehad en daar vertrek ik weer in mijn 
bedje naar de OK. Deze keer ben ik bijna blij dat ik geopereerd wordt. Had altijd veel 
last van mijn grote borstomvang en nu wordt het dus een stuk prettiger.  
Het infuus wordt ingebracht en het lukt me tot vijf te tellen. Dan ben ik weg. 
 
4 december 2008 
De operatie is geslaagd! Toen ik gisteravond wakker werd was ik wonderlijk genoeg 
alleen maar licht misselijk. Een vooruitgang! Het geopereerde gebied is goed ingepakt 
dus ik zie nog maar weinig van het resultaat. Heb wel een soort rouwgevoel om het 



verlies van een gezonde borst. Vreemd dat ik iets wat gezond was heb laten veranderen. 
Maar zoals het was kon het ook niet meer. En door de verkleining zal ik ook meteen een 
stuk minder last hebben van mijn rug.  
Als vanmiddag oom dokter langs komt om de wond te inspecteren vind ik het toch wel 
heel erg spannend. Heb ik nu weer een groot litteken er bij? Gelukkig valt dat reuze 
mee. Dokter S. heeft het keurig gedaan. Het litteken valt precies in de vouw van de 
borst. Natuurlijk is het nog bont en blauw maar dat trekt wel bij. 
Aangezien ze hier al bekend zijn met mijn aversie tegen ziekenhuizen, geeft de dokter 
aan dat ik, als ik zelf naar het toilet ben geweest en de bloedonderzoeken goed zijn, 
vanavond mee naar huis mag. De drains moeten er nog een paar dagen inblijven maar die 
kan ik inmiddels zelf vervangen. Hoera! Ik mag naar huis. 
 
10 december 2008 
Inmiddels is het vier weken na de operatie in Aken en ik voel me wonderlijk genoeg al 
best goed. Mijn energie neemt toe. Mijn niet-meer-buik vertoont al een mooi dun lijntje. 
De nieuwe borst ziet er nog niet echt uit als een borst. Het litteken herstelt veel 
langzamer dan ik zou willen. Een stukje huid is nog verkleefd. Dat is na de operatie 
ontstaan. Om de borst goed uit te laten zaken moet dat los laten. Dat moet de 
oedeemtherapie en littekentherapie bewerkstelligen. Geduld is nog steeds een probleem 
voor me. In januari hoef ik pas terug voor de volgende controle van de borst. Al met al 
mag ik niet klagen met zo’n voorspoedig herstel zegt men. 

 
Gisteren ben ik 
terug geweest voor 
controle bij de 
oncoloog in 
Eindhoven. Als ik 
bedenk hoe ellendig 
ik geweest ben van 
de chemo dan is 
ook hierover niet 
te klagen. De 
oncoloog vond 
echter dat de 
klieren in mijn nek 
verdacht aanvoelen. 
Dus aanstaande 
maandag opnieuw 
de molen in. Een 

echo en een botscan. Ik merk dat ik opnieuw onrustig daarvan wordt. Van de ene kant 
prettig om te weten of het nu echt schoon is rondom mijn borst. Maar van de andere 
kant de angst dat er opnieuw iets gevonden gaat worden. Verder vond ze nog een 
verdacht uitziende moedervlek op mijn rug. Die wordt op 5 januari verwijderd en 
onderzocht. Niet echt om vrolijk van te worden. Maar als dat allemaal goed gaat kan ik 
redelijk gezond 2009 in. Met de foute vlekjes op mijn heup zal het niet helemaal gezond 



meer worden, maar gezond genoeg om mijn leven weer op te pakken. Lekker een nieuwe 
start. Ben het ook helemaal zat om ziek te zijn en thuis te zitten. Het kriebelt om weer 
van alles te gaan doen. En dat is een goed teken toch? 
 
18 december 2008 
‘Zonder donker geen licht’. De naam die ik voor mijn (eventuele) boek had bedacht. Een 
boek over de ellende die kanker met zich meebrengt, maar ook een boek over een 
hopelijk goede afloop. En donker was het in het afgelopen jaar. Maar… heel voorzichtig 
wordt het LICHT! 
De uitslagen van de botscan en echo worden vanmiddag doorgebeld door mijn geweldige 
oncoloog. Botscan op de vlekjes op mijn heup na, helemaal schoon. Klieren in de hals zijn 
weliswaar flink opgezet maar dit zijn gewone speekselklieren. Waarschijnlijk een gevolg 
van mijn verkoudheid en griep. Alle redenen om de bloemetjes buiten te zetten. De 
vlekken op mijn heup zullen hopelijk nog verdwijnen met de hormoontherapie en worden 
wel nog regelmatig gecontroleerd. De dokter feliciteert me en geeft aan dat ik echt 
verder helemaal ‘schoon’ 2009 in ga. Ik voel me of ik kan vliegen! 
Precies een jaar geleden begon ik met de eerste chemokuur. Heel, heel heftig. Maar nu, 
12 maanden en een hele hoop ellende later ben ik terug bij waar ik ooit was vóór de 
kanker. Met dat verschil dat de kanker een ander mens van me heeft gemaakt. Iemand 
met meer diepgang, iemand die kan genieten van de echt belangrijke zaken in het leven, 
iemand die verrukt kan zijn over de mooie natuur, iemand die beseft dat werken alleen 
een noodzakelijk kwaad is. Iemand die alleen nog maar met volle teugen van het leven wil 
genieten en dat alleen nog maar belangrijk vind. Het wordt LICHT! 
Overleven wordt weer LEVEN! 
 


