
 
 
 

De uitslag van de vooronderzoeken 

Donderdag 18 oktober 
Vandaag is het zo ver. Nu zal ik eindelijk meer weten. Om 10.15 uur vertrekken Laurens en ik 
naar het ziekenhuis. We zijn allebei erg gespannen. Wat staat ons te wachten? De wachtkamer 
zit helemaal vol. Vol met vrouwen zónder man! Ik ben blij dat Laurens bij me is. Ik heb de 
afspraak om 11.00 uur. Het wachten duurt lang. Veel te lang. Om 12 uur worden we eindelijk 
binnen geroepen. De oncoloog geeft ons een hand. Hij is heel kortaf en wil mijn borst 
onderzoeken voordat we verder ook maar iets gezegd hebben. Hij stelt vast dat hij meer voelt 
dan de tumor en vindt een MRI noodzakelijk. Geen tijd voor vragen. Ik probeer nog even te 
informeren hoe het nu met dat eventueel ‘erfelijk belast’ zijn gaat. Wordt dat nog onderzocht? 
Hij antwoord kortaf dat dat nu niet aan de orde is. Op mijn vraag, welke vorm van kanker ik heb, 
zegt hij dat het een veel voorkomende vorm is met een slechte prognose. En dat is het! We 
kunnen gaan. Ik ben helemaal beduusd. Ik had zoveel verwacht van vandaag. En nu weet ik nog 
steeds niets. Alleen die stomme opmerking: ‘slechte prognose’. Wat bedoelt hij daar nu mee? We 
komen dus uit de spreekkamer met alleen nóg meer onzekerheid en een nóg slechter gevoel dan 
we al hadden. Ik ben verdrietig en boos. Erg boos. Wat een achterlijke vent! Ik wil deze dokter 
niet meer. Hoe onmenselijk kun je zijn? Even heb ik de neiging om terug te lopen en hem een 
cursus Sociale Vaardigheden aan te bevelen. En nu dus weer wachten op de MRI. Ik kom er 
steeds meer achter dat ik machteloos ben overgeleverd aan de grillen en nukken van het 
systeem. Hoezo systeem? 

Vrijdag 19 oktober 
Vannacht heb ik weer heel onrustig geslapen. Het blijft maar door mijn hoofd malen. Slechte 
prognose… Om 10 uur ga ik met mijn vriendin naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven voor een 
van haar laatste bestralingen. Voor mij is dit de eerste keer dat ik mee ga, sinds ik weet dat ik 
het zelf heb. Nu kijk ik met hele andere ogen naar de bestraling. Ik krijg een huilbui in de 
bestralingsruimte als ik haar daar zie liggen. Het personeel vangt me goed op. Ze leggen alles 
heel duidelijk uit en laten me zien hoe het bij mij zal gaan (als ik uitzaaiingen heb). Heel lief. 
Echt betrokken mensen. Het voelt in ieder geval heel goed. Hier zal ik me een stuk beter voelen 
dan bij de onpersoonlijke behandeling van mijn eigen oncoloog. Ga er serieus over denken om over 
te stappen. 

Zaterdag 20 oktober 
Vandaag is het Bruno Groning-dag. In Asten wordt een documentaire gedraaid over het leven en 
werken van Bruno. Ik wil er graag naar toe, maar niet alleen. Ze hebben me verteld dat de film 
ongeveer 6 uur zal duren. Eigenlijk heb ik geen zin in zo’n lange film. Maar ik ben wel heel 
benieuwd naar het leven van deze man. Laurens (als ongelovige) ziet het al helemaal niet zitten, 
maar wil wel mee gaan om me te steunen. Ontzettend lief van hem. 

Als we er aan komen, zit de zaal al behoorlijk vol. Een kleine zaal. Er zijn veel minder mensen dan 
ik verwacht had. Ik neem me voor om me open te stellen voor de film. Probeer niet wantrouwig te 
zijn, maar geloof eigenlijk nergens meer in. Ja, in God, maar waar is die op dit moment en heeft 
deze film er mee te maken? De film bestaat uit drie delen met twee korte pauzes. Er komen veel 
getuigenissen van mensen die daadwerkelijk genezen zijn voorbij. Het leven van Bruno lijkt bijna 
een kopie van Jezus’ leven. In ieder geval geen charlatan die zijn gave misbruikt om zelf rijk te 
worden, denk ik. Hij doet het allemaal gratis en gelooft dat God de beste dokter op aarde is, de 



enige! Daar kan ik het mee eens zijn. Zo denk ik er ook over. Als er iemand is die mij genezen kan, 
is het God. Maar dan moet Hij het wel dóen! 

Na het eerste deel van de film, krijgt een vrouw in de zaal een hersenbloeding! Ik herken het 
meteen. Een eenzijdige verlamming, scheefgevallen mond en niet aanspreekbaar. Ik geef aan dat 
er met spoed een ambulance gebeld moet worden. Een kwartier later wordt de mevrouw 
afgevoerd. Hoe ironisch. Zit je midden in een film over gebedsgenezing, krijgt iemand een 
hersenbloeding. 

Om 17.15 uur is de film afgelopen. Eindelijk! Het is een lange zit geweest en ik ben bekaf. Het 
enige dat ik nu weet is dat die Bruno wel te vertrouwen is. Alleen vraag ik me af of ik er mee 
geholpen word. 

Maandag 22 oktober 
Vandaag hebben we een begrafenis. Jasses! De moeder van mijn schoonzusje is overleden, erg 
kort na het overlijden van haar vader. Heel zielig. Nu is ze nog maar alleen. Haar broertje is op 
jonge leeftijd overleden aan kanker. We besluiten dus om haar te steunen toch maar naar die 
begrafenis te gaan. Een mooie dienst gevolgd door een kort samenzijn in het crematorium. Daar 
barst ik in tranen uit bij het horen van de gevoelige muziek die ze hebben uitgezocht. In 
gedachten zit ik hier bij mijn eigen crematie. Ook onze dochter Amy moet huilen. Het zal voor 
haar om die reden ook wel extra moeilijk zijn. Tijdens de koffietafel vraagt iedereen hoe het 
met me gaat. Ze zijn heel lief en bezorgd voor me. Maar ik ben blij als we eindelijk naar huis 
kunnen. Het is toch wel slopend zo’n begrafenis als je zelf zo onzeker bent over je eigen 
toekomst. Lekker naar huis. Wachten op het volgende onderzoek! Ik blijf onrustig, vreet mijn 
nagels op en rook. Als ik zo doorga, pik ik nog even voor de uitslagen een longontsteking mee. Ik 
hoest me onnozel en weet dat ik moet stoppen met roken, maar ga toch lekker dwars door! Het 
lijkt wel of ook mijn verstand me in de steek heeft gelaten. 

Woensdag 24 oktober 
Vanmorgen krijg ik een heel vervelend telefoontje. De ‘terminale’ mevrouw waar ik al zo lang kom 
is gisteren in coma geraakt en vanmorgen vredig ingeslapen. Dat ‘vredig’ doet me heel erg goed. 
Ze was ontzettend bang om dood te gaan en de laatste 6 maanden waren een grote, vreselijke 
strijd tegen dood gaan. Ze kon het leven niet los laten, ondanks het feit dat haar lichaam het al 
lang had opgegeven. We hebben een mooie tijd achter de rug samen. Veel gepraat over leven en 
dood, heel veel gehuild maar ook ontzettend gelachen. Een band voor het leven krijg je met 
iemand die zo dicht bij de dood staat. Ze noemde mij haar beste vriendin! Zij 81 en ik 47! Hoe 
mooi kan het leven zijn, hoe dierbaar kunnen mensen je worden. Ik ben blij voor haar dat ze 
eindelijk uit haar lijden verlost is, want het was niet meer te dragen. Ook niet voor haar 
dochters. Die stonden al maanden op instorten. Nu hebben ze allemaal rust. Ik ben wel heel 
verdrietig dat ik haar niet meer gezien heb. We hebben vorige week wel afscheid genomen en 
wisten toen beiden dat dit ons laatste samenzijn was. Aanstaande maandag is haar begrafenis. Ik 
weet niet of het goed is om daarheen te gaan. Ik moet dan om 13.00 uur in het ziekenhuis zijn 
voor de ‘inspuiting’. Een voorbereiding op het Sentinel-onderzoek. Een onderzoek om te bepalen 
of er uitzaaiingen zijn in mijn lymfklieren. Ik zal er nog even over nadenken. 

Als ik terug denk aan de afgelopen week, lijkt het wel of mijn leven ineens gevuld is met ziekte 
en dood. Brrr…… Er moet toch gauw iets veranderen. Ik heb mijn nagels al op en mijn longen 
bijna.. Zo voelt het tenminste. 

 



Vrijdag 26 oktober 
Vandaag wordt de MRI gemaakt. Ik vraag me af of ze me al iets zullen vertellen daar. 
Waarschijnlijk niet. Laurens gaat mee maar mag niet mee naar binnen. Ik krijg een of ander 
trainingspak aan en moet dan op mijn buik in het apparaat. Mijn borsten in de uitsparingen, mijn 
armen gestrekt boven mijn lichaam, aangesloten op het infuus. Het onderzoek bestaat uit drie 
sessies van ongeveer 5 minuten en een van 8 minuten. Ik moet doodstil blijven liggen. Want als ik 
beweeg moet het opnieuw. Moet er eigenlijk om lachen. Ik hoest verschrikkelijk, mijn benen 
schokken af en toe (door mijn spierziekte) en ik krijg kramp in mijn schouder van de 
ongebruikelijke positie. Misschien moeten ze er maar een hamer bij gebruiken! Na drie pogingen 
hebben we in ieder geval de beelden van de 5-minuten-sessies. Nu nog die van 8 minuten. Dat lukt 
in twee keer. Zo stijf als een plank en met een pijnlijke schouder verlaat ik anderhalf uur later 
de MRI-kamer. ‘U krijgt de uitslag bij de dokter, mevrouw’. Ja, ja, ik had het echt niet anders 
verwacht. Wel gehoopt… Aanstaande maandag en dinsdag zal het sentinel onderzoek plaatsvinden 
en op 5 november krijg ik (al???) de uitslag. Ze verzekeren me er van dat dat heel erg snel is. Ze 
moesten hier zelf eens zitten wachten! Het voelt of anderen tegenwoordig bepalen of ik verder 
mag leven of niet. Ik heb gelukkig heel veel steun aan het borstkankerforum. Ongelooflijk wat 
een lieve mensen daar. Je zou bijna gaan denken dat alleen mensen met kanker gevoel hebben. Ik 
heb er zoveel lieve reacties en welkomstberichten ontvangen. Van allemaal vreemden die als hele 
speciale vrienden voelen. Eigenlijk de enige plek waar ik me op dit moment echt thuis voel. Een 
andere wereld. Mijn wereld. 

 

 


