
 

 

 

Onderstaand dagboek begint op de dag dat ik besluit toch maar eens de huisarts te 
raadplegen… 
Om de privacy van lotgenoten en vrienden te waarborgen zijn gefingeerde namen 
gebruikt waar van toepassing. 
Uiteindelijke diagnose en behandelingen vonden plaats in het Catharinaziekenhuis te 
Eindhoven, op de afdeling Oncologie, waar betrokkenheid en vakkundigheid hand in 
hand gaan.  

 

Het begin 

Donderdag 4 oktober 
Toevallig, als toeval al bestaat, staat de tv vanavond op Net 5. Even uitpuffen na een werkdag. 
We weten niet wat er op komt, maar we kijken. Een film begint… Na 10 minuten blijkt de film 
over borstkanker te gaan. Een aangrijpende film, vol verdriet en moed. Ondanks alle tegenslagen, 
moed… én hoop! 
 
Vrijdag 5 oktober 
Vannacht heel slecht geslapen. Onrustig. Wanneer ik wakker word, denk ik nog steeds aan de 
film. Ik huiver. Moet nu toch eens naar dat vervelende knobbeltje in mijn rechterborst laten 
kijken. Het zit er inmiddels al een paar maanden. Het zal wel niets zijn… Om half 10 bel ik de 
huisarts. Kan ik vandaag nog terecht? Gelukkig is er om 16.20 uur een plaatsje vrij. In de 
wachtkamer vraag ik me af wat ik hier doe. Ik wil geen zeur zijn en zal wel voor niets hier zijn. 
De huisarts hoort mijn verhaal aan en onderzoekt mijn borsten. Hij voelt het knobbeltje wel 
maar denkt dat er niets mis is. Maar, om me gerust te stellen, kan ik een afspraak maken op de 
mammapoli in het ziekenhuis. Ik voel een enorme opluchting dat het toch even onderzocht gaat 
worden. Deze week zal ik een oproep krijgen. Dus weet ik binnen een week dat er niets is om me 
druk over te maken. 
 
Dinsdag 9 oktober 
De oproep van de mammapoli ligt in de brievenbus. Ik kan aanstaande donderdag al terecht! 
 
Donderdag 11 oktober 
Ik sta op tijd op en bel nog even met mijn vriendin, die borstkanker heeft, om te vragen wat ik 
kan verwachten in het ziekenhuis. Ze verzekert me dat ik goed opgevangen zal worden en dat ze 
mijn klacht heel serieus zullen nemen. 
Met een wee gevoel in mijn maag vertrek ik om 8.00 uur richting ziekenhuis. Alleen! Mijn man 
Laurens wil graag mee gaan maar dat vind ik niet nodig. Er is toch niets aan de hand. Even foto’s 
laten maken en klaar! De uitslag krijg je meestal toch pas een week later. 
Door het drukke verkeer ben ik 10 minuten te laat. Dan blijkt ook nog eens dat het ziekenhuis 
verbouwd is en ik dus moet zoeken waar ik moet zijn. Als ik een kwartier te laat eindelijk op de 
goede plaats ben aangekomen, vrees ik dat ik een nieuwe afspraak zal moeten maken. Maar dat 
hoeft gelukkig niet. Ik word opgevangen door een verpleegkundige. Ze is heel aardig maar ik voel 



me niet op mijn gemak. Ze stelt wat algemene vragen over mijn gezondheid en vraagt of er in de 
familie borstkanker voorkomt. Ik antwoord dat dat aan zowel mijn moederskant als vaderskant 
inderdaad het geval is. Een zus van mijn moeder en een zus van mijn vader. Ze reageert dat ik in 
dat geval eigenlijk ieder jaar een borstfoto moet laten maken. Ik kan erfelijk belast zijn! 
Schrik…  
Tijdens het lichamelijk onderzoek voelt ze een knobbel van ongeveer 2-3 cm. Ze is er niet 
helemaal gerust op zegt ze. Ik moet even een foto laten maken en dan bij haar terug komen. Het 
huilen staat me nader dan het lachen en ik begin nu toch wel bang te worden. Gelukkig hoef ik 
niet lang te wachten. Een vriendelijke mevrouw vertelt me wat ze gaat doen. Het is echter veel 
pijnlijker dan ik verwacht had. Een kwartier later zit ik met tranen in mijn ogen en een vreselijk 
verlaten gevoel weer in de wachtkamer. Er zit nog iemand, die als ze mijn tranen ziet, me 
adviseert om Laurens te bellen. Nee, ik ben zo klaar. Ik moet even wachten tot de dokter mijn 
foto’s heeft gezien. 
De vriendelijke mevrouw komt me vertellen dat er op de foto’s geen afwijkingen te zien zijn. 
Gelukkig! Maar wat is die knobbel dan? De dokter heeft echter besloten het onderzoek uit te 
breiden met een echografie. Daarop kun je vaak veel meer zien. Er is op dit moment geen kamer 
vrij en ik moet dus drie kwartier wachten. In mijn eentje. Ik ben gespannen en voel me steeds 
beroerder worden. Waarom heb ik Laurens niet meegenomen? Dit moet je echt samen doen! 
Het wachten duurt een eeuwigheid. Even denk ik erover om gewoon te vertrekken en het allemaal 
te vergeten. Maar dan blijf ik met die onzekerheid zitten. Ik moet nu even doorbijten. En op de 
foto’s was toch niets te zien? ‘Geen drama’, verman ik mezelf. Om half 12 word ik eindelijk binnen 
geroepen. Inmiddels ben ik helemaal hyper! 
Twee verpleegsters en de dokter leggen me uit wat ze gaan doen. Ik mag meekijken en vragen 
stellen. Op het scherm zie ik een bobbelige massa. Voornamelijk witte vlekken met een grijze 
mist er omheen. Dan zie ik het… Een zwarte langwerpige vlek met rafelige randen. Ik voel meteen 
dat dit niet goed is. Het ernstige gezicht van de dokter bevestigt dat gevoel alleen maar. De 
grootte van de vlek wordt gemeten: ongeveer 3 cm. Ook in mijn oksel vinden ze zo’n vlek, maar 
dan iets kleiner. Het hart klopt me in de keel. Duizend vragen schieten door mijn hoofd, maar ik 
vraag niets. Bang voor het antwoord! Een punctie en biopsie zijn noodzakelijk zegt de dokter. 
Mijn borst kan plaatselijk verdoofd worden, mijn oksel echter niet. Ik bijt op mijn tanden en 
onderga het allemaal gelaten. Het vocht en weefsel dat er uit gehaald is, brengen ze meteen naar 
het laboratorium voor onderzoek. Ik ben klaar en mag terug naar de mammapoli. 
Verdoofd verlaat ik de echokamer en wandel met een onbeschrijflijk vervelend gevoel naar de 
poli. De verpleegster waar ik het intakegesprek mee had vangt me daar op en zegt dat de dokter 
haar ongerustheid deelt. Ik mag naar huis en zal vanmiddag na 15.00 uur gebeld worden. Dan is de 
uitslag van de punctie bekend, goedaardig of kwaadaardig. Ze wijst me er op dat ik dan absoluut 
niet alleen mag zijn! Ik moet mijn man bellen. De uitslag van het weefselonderzoek laat een week 
op zich wachten en daarvoor krijg ik een nieuwe afspraak. Ze wenst me sterkte en ik mag naar 
huis. 
Ik voel niets meer, denk niets meer, weet niets meer. Mijn hoop is verdwenen. Ik heb het gevoel 
dat deze ochtend mijn doodvonnis is getekend. In tranen en met knikkende knieën verlaat ik het 
ziekenhuis. Buiten plof ik op een bank en laat mijn tranen de vrije loop. Iedereen kijkt naar me 
maar dat boeit me niet. Ik bel Laurens en vraag of hij om 14.00 uur thuis kan zijn. Ik kan niet 
meer denken. Ben heel bang en huil tijdens de rit naar huis. 
Thuis aangekomen bel ik naar de huisarts om verslag uit te brengen. Hij is er niet maar de 
assistente zal het doorgeven. 
Rusteloos en zonder doel loop ik door het huis en kijk iedere vijf minuten op de klok. Een 
paniekgevoel overvalt me. Gelukkig komt Laurens al snel thuis. Dat geeft me wat rust. Ik ben niet 
meer alleen. Even mijn vriendin nog gebeld met honderd vragen. Wachten… De tijd kruipt voorbij. 
Drie uur! Geen telefoon. Kwart over drie. Nog geen telefoon. Half vier… Wachten! Als om kwart 



voor vier eindelijk de telefoon gaat durf ik nauwelijks nog op te nemen. Het is de 
verpleegkundige. Ze vraagt of er iemand bij me is. De punctie van mijn borst heeft uitgewezen 
dat het om een kwaadaardige tumor gaat. Wat de plek in mijn oksel is, is nog onduidelijk. Dat 
moet nader onderzocht worden. Hiervoor moeten ze de poortwachter klier opzoeken en 
verwijderen. Pas als deze onderzocht is weten ze meer over eventuele uitzaaiing in de 
lymfklieren. Ze zal alvast alle afspraken voor me maken en aanstaande donderdag hoor ik de rest. 
Voor vragen kan ik altijd bellen. Sterkte! 
Ik fluister: ‘Ik heb kanker’. Ik herhaal het en heb het gevoel dat dit niet over mij gaat. 
Uitgesproken is het onomkeerbaar. Ik kruip tegen Laurens aan en dan komen de tranen. Ik heb 
het koud en tril over mijn hele lijf. Voel me vies, verraden door mijn eigen lijf. Wil het monster 
dat bezit heeft genomen van mijn lichaam van me afschudden. Ga uit me, ga weg! Ik wil me 
verontschuldigen naar Laurens omdat ik hét heb. Dat ik hem hiermee belast. Ik heb kanker, wij 
hebben kanker! 
De rest van de dag bellen diverse mensen om te vragen naar de uitslag. Alsof ik in een slechte 
film meespeel, vertel ik het hele verhaal. Dit gaat niet over mij. Dit overkomt mij niet. De tranen 
maken plaats voor woede. Woest ben ik. Waarom ik? Ik heb alles al gehad. Waarom nog meer. 
Waaraan verdien ik dit. Zoveel onrecht. Mijn leven gaat in een snel tempo door mijn hoofd. Mijn 
vreselijk eenzame jeugd, een hartoperatie, epilepsie, schildklierproblemen, een vreselijke 
spierziekte. En nu kanker! Hoeveel moet een mens dragen. Hoeveel kan een mens dragen. Hoe 
vaak stelt God mijn geloof nog op de proef? Ik heb een diep geloof. Dat zal hierdoor niet 
verdwijnen. Het houdt me al mijn hele leven rechtop en geeft me steeds de kracht om door te 
gaan. Daardoor ben ik wie ik ben. Positief, altijd! Maar dit breekt me. Dit is zo ongrijpbaar. Hoe 
kan ik hiermee omgaan? Dit voelt als het einde. Mijn leven staat stil. Ik heb er geen controle 
meer over. En in mij, die vreselijke woekering, dat monster. 
Ik zit in onze serre en weet niets zinniger te bedenken dan roken. Daar was ik al jaren mee 
gestopt. Maar nu rook ik de een na de ander. Ik voel niets, denk niets. Leeg, helemaal leeg. Zelfs 
huilen lukt me niet meer. Aanstaande zondag word ik 47 jaar. Misschien wel mijn laatste 
verjaardag. Ik kan niet meer positief denken. Voel me verraden. Ik wil geen feest. Wil alleen mijn 
gezin om me heen. Laurens vertelt het voorzichtig aan onze dochter Amy. Zij klapt helemaal 
dicht. Wil niet met me praten, ontwijkt me alsof ik besmettelijk ben. Het zal wel heel moeilijk 
voor haar zijn. Maar dat is het ook voor ons. Ik bel zelf onze zonen Nick en Dane. Ook zij 
schrikken en weten niet wat ze moeten zeggen. Ze komen gelukkig dit weekend naar huis. Ik mis 
ze vreselijk nu. Ik wil mensen om me heen die me kennen, die om me geven. Daarna bel ik mijn 
schoonmoeder en vraag haar of ze de familie af wil bellen voor aanstaande zondag. Ze probeert 
me moed in te spreken maar dat heeft geen vat op me. Ik ben geknakt, gebroken. 
Er wordt heel veel gebeld, maar ik wil met niemand praten. Laurens vangt het allemaal op. 
Ironisch! Hij heeft een hekel aan bellen! Ik praat wel met mijn ‘borstkankervriendin’ en een paar 
dierbare kennissen van de vrijwilligersclub waar ik voor werk. Die weten immers waar dit over 
gaat. Die begrijpen me. Dat doet goed, zoveel warmte en aandacht van hen die me lief zijn. 
De huisarts belt en maakt een afspraak met me voor morgenvroeg. Ik zit alleen maar wezenloos 
voor me uit te kijken en te roken. Roken, roken… 
De pleister op mijn borst irriteert me. Jeukt. Ik durf hem er niet af te halen. Om 11.30 uur ga ik 
naar bed. Leeg! De gebruikelijke puzzel laat ik liggen. Daar heb ik geen zin in vandaag. Ik kruip 
tegen Laurens aan en probeer te slapen. Mijn borst en oksel doen pijn. Mijn hoofd maalt… 
Een lange en vermoeiende dag! 
 
 


