
 
Niet de kanker doet pijn, 
maar het veranderde leven, het anders zijn 
 

Zonder donker geen licht…  

Wat er aan vooraf ging 

Twee jaar eerder kreeg ik de diagnose ‘erfelijke spierziekte’. Een moeilijke periode breekt dan 
aan. Accepteren dat je veel dingen niet meer kunt doen is heel lastig als je iemand bent die altijd 
actief is. Mijn baan van 40 uur per week die weg valt, het huishouden dat door een ander gedaan 
moet worden, geen grensrechter meer kunnen zijn bij het voetbalteam van je zoon…Alles op 
moeten geven waar je aan verknocht bent. 

Maar wel nog vechtlust. Een zware tijd van revalideren begint, ondanks de berichten van de 
neuroloog dat het niet zal helpen! Maar positief denken helpt je om uit het donkere gat te komen. 
En uiteindelijk lukt het je, met veel wilskracht, om je leven weer op te pakken. Je ziet weer licht 
aan het einde van de tunnel. Nieuwe hobby’s vullen de leegte op waar die ontstaan is. Een andere 
baan voor 2 dagen per week en vrijwilligerswerk bij terminale patiënten, geven je het gevoel nog 
een zinvol bestaan te leiden. Ongelooflijk hoeveel voldoening het schenkt om er belangeloos te 
zijn voor anderen. Echt nodig zijn. Een nieuwe impuls aan je leven. Zonder donker geen licht… 

Je beseft dat dit een wijze les is geweest, om je te laten zien wat er nu echt belangrijk is in het 
leven. Uiteindelijk ben je toch gelukkig met alle veranderingen. 

En dan kort nadat je denkt het overwonnen te hebben, word je leven opnieuw op zijn kop gezet. 
Een knobbeltje in je rechterborst. Paniek overvalt je. Dit kan toch niet, zo kort na de afgelopen 
moeilijke jaren. Je trekt je geloof in twijfel. Waar is God nu? 

En dan de diagnose. Je grootste angst wordt werkelijkheid: KANKER! Angst, paniek, onzekerheid 
of je het zult overleven. Je voelt je verraden door je eigen lijf. Bent volledig de controle kwijt. 
Hebt nergens meer vertrouwen in. De periode van onderzoeken die volgt maakt je helemaal gek. 
En al die tijd woekert dat monster in je lichaam. Een operatie volgt, waarna 8 zware chemokuren. 
Een jaar lang doodziek! Lichamelijk en geestelijk gebroken. Boos op de hele wereld, op God die 
niet ingrijpt, woedend op mijn eigen lijf dat me weer in de steek laat. En beroerd, zwaar ziek, 
elke dag. Geen energie meer, depressief. Je geeft het op. Je ziet alleen nog maar de dood als 
verlossing. Een totale onverschilligheid maakt zich van je meester. Je bereidt bijna gevoelloos de 
preek van je eigen uitvaart voor. Een lijstje met je favoriet muziek die gedraaid moet worden. In 
gedachten neem je afscheid van het leven, je gezin, van jezelf. Wachten op de dood… 

 

 


