
31. Een heftig jaar met ‘goede’ afloop… 

September 2009 
Inmiddels is het bijna twee jaar geleden dat ik het rampzalige bericht kreeg dat ik 
kanker heb. 
Het afgelopen jaar ben ik wederom niet gevrijwaard van de nare gevolgen van deze 
slopende ziekte en erger nog van de gevolgen die de behandeling met zich meebrengen. 
 
Na de zware operatie in Aken en het 
afsterven van mijn nieuwe borst ben ik 
uiteindelijk door de zeer deskundige dokter 
Bato, opnieuw geopereerd. Deze keer in Genk! 
Het is een internationale strijd aan het 
worden. Omdat een nieuwe borst van 
buikweefsel niet meer mogelijk was, besloot 
hij een borst te maken van mijn rugspier. Dat 
was een heftige beslissing, immers mijn rug 
was tot nu toe ongehavend uit de strijd 
gekomen. En dit betekende ook daar een 
immens groot litteken. Wat een mens niet 
moet overhebben om er naar maatstaven uit te 
zien… 
Wel had ik deze keer het volste vertrouwen in 
de behandelend arts, dus uiteindelijk 
toegestemd in de overtuiging dat hij er iets 
van zou maken waar ik mee kon leven. 
In het ziekenhuis van Genk ging een nieuwe 
wereld voor me open. De voorbereidende spreekuren die ik daar bezocht waren tussen 
zeven en half elf ’s avonds! Op mijn vraag aan oom dokter waarom dit was, antwoorde hij 
dat hij overdag geen tijd had. Operaties, visites in het ziekenhuis, spreekuur in twee 
ziekenhuizen… Daar kunnen ze in Nederland nog iets van leren. Geen negen tot vijf 
mentaliteit. Gewoon werken tot je er bij neervalt. 
De vriendelijkheid van onze zuiderburen was hartverwarmend. Niets was de zusterkes 
te veel. Met mijn bezoek mocht ik gewoon naar het restaurant waar je naast complete 
diners ook gewoon wijn en bier kon bestellen. Een gezellige boel! 
Mijn rugspier zou omgeklapt worden naar de voorkant en de vulling van mijn nieuwe 
borst worden. Een rare gedachte waarbij ik me afvroeg of ik op mijn rug dan niks zou 
missen. Volgens de arts konden we gemakkelijk buiten deze spier omdat er veel andere 
omheen zitten. En ach, erger kon het toch niet meer worden. 
Gelukkig was mijn huid weer intact door de therapie en zalfjes van dokter Bato.  
Met goede moed ben ik weer onder zeil gegaan voor een operatie die deze keer zeven 
uur zou duren. De voortekenen waren positief deze keer en wonderlijk genoeg werd ik 
niet misselijk wakker na de narcose. Dat gaf moed dat het nu eindelijk goed zou komen. 
En het kwam goed. De nieuwe borst zag er redelijk uit. In ieder geval zo, dat het met 
kleren aan niet meer op zou vallen dat er iets mis was met mijn lijf. 



Na enkele weken herstel werd ik opnieuw opgenomen in Gent. Deze keer voor de 
finishing touch. Deze keer zou er van mijn bestaande tepel links, een tweede gemaakt 
worden voor rechts. Ongelooflijk dat dit allemaal kon. 
In de zomer werd er op advies van dokter Bato nog een mooie tatoeage gemaakt van de 
tepelhof. Ik was klaar! Nu was het zaak om te herstellen. 

 
 
Oktober 2009 
Het is herfst in 
onze tuin! De bonte 
kleurenpracht van 
moeder natuur 
werkt goed op mijn 
humeur en herstel. 
Wat kan ik hier 
van genieten. 
Heerlijk onder een 
dekentje op het 
terras met volle 
teugen de 
wonderlijke wereld 
om me heen 
opsnuiven. Al die 

oranje vlammende kleuren van de bomen, de laatste vogels die dankbaar gebruik maken 
van mijn voederhuisjes, de ochtendnevel die het landschap iets mysterieus geeft. Het 
schijnt dat er mensen zijn die hier depressief van worden maar daar heb ik geen enkele 
voorstelling bij. Ik ben een herfstmens. De melancholie van de natuur die zich klaar 
maakt voor de winter, de prachtige kleuren… Het heeft weliswaar iets droevigs maar 
toch voel ik me er goed bij. 
En of het zo moet zijn, komt er juist in deze periode bericht van onze makelaar. We 
hebben een bezichtiging van ons huis. Heel erg spannend. Zou het deze keer echt 
gebeuren? We prikken een datum en zorgen dat ons huisje er piekfijn uitziet. 
De mensen die komen kijken zijn weliswaar enthousiast maar doen een bod dat ver 
beneden onze vraagprijs ligt (die in de afgelopen jaren al flink gezakt was). Een dilemma! 
Wat moeten we hier mee? Van de ene kant heel erg blij dat we nu uit kunnen kijken naar 
een comfortabel klein huisje dichter bij het dorp, maar van de andere kant betekent dit 
een enorme restschuld van onze hypotheek. 
Als Laurens en ik overleggen wat we gaan doen, komen we er achter dat de 
achterliggende periode ons veel heeft geleerd. Het materialisme is naar de achtergrond 
verdwenen en het hebben van een mooi groot huis, het uiterlijk vertoon ook. We hebben 
elkaar, we hebben samen dit proces overleefd, en een resthypotheek zullen we ook 
overleven. We gaan voor kwaliteit en elkaar. 
Als we de makelaar bellen dat we akkoord gaan feliciteert hij ons alvast. Vreemd om 
gefeliciteerd te worden als je door omstandigheden je droomhuis en je sprookjestuin 
moet opgeven met ook nog een gigantische restschuld.  



Alle liefde zat in ons paradijsje en nu lijkt het zo ondankbaar om het  voor zo’n 
onredelijk bedrag van de hand te doen. Maar goed, de beslissing is gevallen. 
Bij de notaris komen alle emoties los en krijg ik een verschrikkelijke huilbui. Nooit meer 
genieten van mijn tuin, de vele vogelsoorten, het weidse uitzicht, de rust en het gevoel 
van vrijheid wat ik er van kreeg… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


