
 
 
Sentinel ingreep en nog meer scans 

 
Maandag 29 oktober 
Het weekend is zeer moeizaam verlopen. Het lijkt wel of ik steeds meer zenuwen krijg. Het 
voortdurende wachten breekt me op. De onzekerheid is vreselijk. Ik ben blij als het eindelijk 5 
november is en ik alles weet. 

Vanmiddag hebben we een gesprek op de mammapoli met de verpleegkundige, die ik herken van de 
eerste keer. Het is een zeer verhelderend gesprek. Daarbij geef ik aan dat ik mijn oncoloog niet 
meer wil zien. Daar heeft ze alle begrip voor en ik ben zo te horen niet de enige die er zo over 
denkt! Nou lekker dus, zo’n arts op een afdeling waar vrouwen bang en onzeker zijn. Op de MRI 
waren geen andere tumoren te zien, wel verdikkingen in de lymfklieren. Wat dat betekent weet ik 
nog niet. Wel is duidelijk dat het om een Invasief Ductaal Carcinoom gaat van ongeveer 2,5 cm. 
De tumorcellen zitten tussen graad II en III, dat zal duidelijk worden met de rest van de 
onderzoeken. Verder kan ze me nog vertellen dat de tumor hormoongevoelig is: ER-positief en 
PR-positief. Dat schijnt gunstig te zijn?!? Ik weet niet echt wat hiermee bedoeld wordt. De 
‘inspuiting’ met een radioactieve stof voor het sentinel onderzoek valt me mee. De radioloog is 
tenminste begripvol en neemt alle tijd voor me. Zo kan het dus ook. Ik ben vreselijk onrustig en 
dat zal voorlopig wel zo blijven. Morgen krijg ik nog een botscan en de sentinel ingreep zelf en 
dan maar wachten op 5 november. Ik hoop dat die dokter dan wel tijd voor ons heeft. Ik vrees 
dat ik anders al mijn opgekropte emotie er uit zal gooien… 

Dinsdag 30 oktober 
Vandaag de sentinel ingreep. Om half 8 vertrekken we naar het ziekenhuis. Ik ben bloednerveus 
en ook heel bang. De scan zal eerst gemaakt worden. Dat valt allemaal reuze mee. Op de scan zien 
ze meteen om welke klier het gaat en daardoor word ik een stuk rustiger. De sentinel klier, waar 
het om gaat, is de klier die het eerste in verbinding staat met de tumor. Hieraan kunnen ze zien 
of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren. Gelukkig gaat er ook iets goed. Ik ben blij dat ze de 
klier zo snel gevonden hebben. Om 13.00 uur moet ik terugkomen voor de ingreep. Daarbij zal de 
sentinel klier verwijderd worden. Ik heb een goed gevoel omdat de klier zo goed zichtbaar is. 
Ondanks dat ben ik toch gespannen als het zover is. Laurens mag niet mee naar binnen, wat ik een 
slechte gewoonte van het ziekenhuis vind. En dan lig ik op het bed. De ‘nieuwe’ dokter stelt zich 
netjes voor en lijkt me wel aardig. Het inspuiten van de blauwe vloeistof voel ik nauwelijks. De 
klier die zichtbaar was op de scan is echter niet de goede klier. Er moeten meerdere klieren 
worden verwijderd. Eerst drie en dan is nummer vier eindelijk de sentinel ofwel de poortwachter 
klier. Het doet vreselijk veel pijn. Dat had ik niet verwacht. De klier ligt helemaal verborgen 
tussen een netwerk van zenuwen en bloedvaten. De zenuwen kunnen niet verdoofd worden. Het 
lijkt wel of ik de ene elektrische schok na de andere krijg. Een stekend branderig gevoel in mijn 
hele rechterkant. De tranen lopen over mijn wangen van de pijn. Ik tril over mijn hele lijf van de 
emotie. Het onderzoek duurt meer dan een uur. Ik heb het niet meer. Ik wil weg, wil naar huis, 
wil naar Laurens. De dokter zegt dat het een flinke bloeduitstorting zal worden omdat hij zo 
heeft moeten rommelen in mijn oksel. Dat vind ik nu wel het minste. Ik ben dolgelukkig dat het 
klaar is. Ik laat dit nooit meer doen! Waarom wist ik niet van te voren dat het zo’n 
verschrikkelijke pijn zou doen? Dan was ik beslist niet gegaan. Na de ingreep moet ik op de 
dagverpleging in een bed bijkomen. Maar ik ben dwars, wil dat niet. Ik wil naar huis! Een 
verpleegster zegt dat ik moet wachten tot ze de wond heeft gecontroleerd op nabloeden. Wat 
een onzin. Dat kan ik zelf ook. Ik wil nú naar huis. We krijgen koffie, maar ik wil alleen maar naar 
huis! Ik wil me nu zielig voelen en huilen. Ik blijf trillen en loop helemaal over. Op 5 november 



krijg ik de uitslag. Op dit moment denk ik er steeds meer over om mijn beide borsten te laten 
amputeren. Ik wil er vanaf. Ik wil dit niet meer meemaken. Er is een grote kans dat ik erfelijk 
belast ben. Ik wil niet achteraf horen dat ik alles nog een keer moet. Ook besluit ik om naar 
Eindhoven te bellen en een afspraak te maken voor een second opinion. Dat moet wel snel 
gebeuren, voor de operatie. Als ik bel vertellen ze me dat ik op 9 november al terecht kan. Ik 
moet er wel voor zorgen dat al mijn gegevens voor die tijd in Eindhoven zijn, zodat de oncoloog 
daar zich kan voorbereiden. Schrik… Ik vind het heel moeilijk om aanstaande maandag hier tegen 
de oncoloog te zeggen dat ik een second opinion wil en daarvoor mijn gegevens nodig heb. Kan dat 
zomaar? Maar ik moet nu even doorbijten. Dan weet ik in ieder geval in één week de mening van 
twee oncologen. Dan kan ik misschien beter kiezen. Als we thuis zijn, ga ik naar bed. Alles doet 
pijn en ik voel me ellendig. Ik wil vandaag niemand meer zien of spreken. Ik ben klaar met 
vandaag. Ik ben ook bang. Waarom moesten er vier klieren uit? Hebben ze daar soms iets gezien 
dat er niet hoort? Normaal is het toch maar één klier? Erg genoeg kan ik niets anders doen dan 
maar weer wachten. Ik baal er verschrikkelijk van. 

Woensdag 31 oktober 
De hele nacht heb ik door het huis gewandeld. Mijn oksel en schouder doen vreselijke pijn. Ik 
vraag me af of ik de behandeling nog wel aan kan. Ik zit pas in de onderzoeksfase en heb het nu 
al moeilijk. Vanmorgen heb ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken en naar het ziekenhuis 
gebeld voor een kopie van mijn dossier. ‘Dat is niet mogelijk’ word me verteld. De procedure in 
het ziekenhuis is dat de behandelend arts toestemming moet geven voor een second opinion! En 
navraag bevestigt dat hij die niet geeft! Razend ben ik. Dan wil ik gewoon een kopie van mijn 
dossier. Daar heb ik recht op! Nee, ook dat is niet mogelijk. Ik kook. Ik bel naar Eindhoven en 
vertel het hele verhaal. Die stellen me gelukkig gerust. Als ik het niet krijg, vragen zij het voor 
me op en zorgen dat het volgende week vrijdag daar is. Ik hoef me geen zorgen te maken! Nou 
dat lukt niet echt met zoveel tegenwerking. 

Mijn paniek en angstgevoel maken steeds meer plaats voor een onbeschrijflijke woede. Ik voel 
zoveel onrecht. Ik ben helemaal klaar met dit ziekenhuis. Ik ga maandag nog om de uitslag aan te 
horen en stap dan met de hele handel over naar Eindhoven. Wat een belachelijk gedoe! Nog een 
paar dagen en dan weet ik meer. Ik vraag me inmiddels af of ik wel meer wil weten. Ik vind het nu 
al allemaal een ramp. 

Vrijdag 2 november 
Helemaal hyper ben ik vandaag. De tijd schiet niet op, ik kijk ieder kwartier op de klok. Vreselijk 
dat wachten. Ik voel me onzeker over alles. Moet ik nou wel of niet overstappen? Welk 
ziekenhuis is het beste? Welke behandeling is de beste? Wat als ze nu iets over het hoofd zien? 
Ik ben bang voor de uitslag aanstaande maandag. Maar ook blij dat ik dan eindelijk iets meer 
weet. Ik slaap niet meer, kan niet eten. Alles gaat door, alleen ik sta stil. Ik zit hier maar te 
wachten. Ik ben weer een paar kilo afgevallen. Voel me een wrak. Dat is een goede start voor de 
behandeling… Ik weet dat ik beter voor mezelf moet zorgen maar kan me er niet toe bewegen. 
Alles draait om maandag. En dan die onzekerheid over mijn MRI. Ik heb me suf gezocht op 
internet maar kan niet vinden wat ik zoek. Gisteren heb ik het ‘Borstkankerboek’ besteld. 
Misschien dat de tijd wat beter opschiet als ik wat te lezen heb. Ik ben op dit moment zelfs de 
uren aan het tellen. Nog 75 uur! Kon ik maar slapen tot maandag! 

Maandag 5 november 
Vandaag is de grote dag. Eindelijk zal ik alle uitslagen krijgen. Om half drie ga ik hypernerveus 
met Laurens naar het ziekenhuis. Er gaat van alles door mijn hoofd. Ook weerstand. Deze keer 



zal ik me niet met een kluitje in het riet laten sturen. Ik heb een hele vragenlijst bij me en ga 
niet weg voordat alles beantwoord is. Gelukkig hoef ik niet lang te wachten deze keer. 

Als we tegenover de dokter zitten zegt deze al meteen dat het niet goed is. Shit… Ik voel de 
tranen branden maar verman mezelf. Maar even afwachten wat hij verder zegt. De klieren die in 
de oksel zijn verwijderd zijn allemaal besmet. Dat betekent in ieder geval dat ik naast de 
tumorverwijdering ook een okseltoilet krijg. Dat betekent dat ze alle okselklieren zullen 
verwijderen. Daarnaast wil hij nog een foto van de longen laten maken, een leverecho en een 
botscan om te kijken of het daar ook zit!!! Net als je denkt dat het niet erger kan, krijg je dat 
nog te horen. Waar eindigt dit. Ik ben helemaal verdoofd, voel niets meer, zelfs mijn tranen 
blijven uit. De dokter zegt dat het een lang en zwaar traject zal worden. Een operatie, bestraling 
van borst, oksel en hals klieren, chemotherapie en hormoontherapie. Op een zekere manier stelt 
me dat toch gerust. Nu zullen ze zeker alles weghalen. Hij wil me zo snel mogelijk opereren, 
eventueel volgende week al. Ik vertel hem dat ik aanstaande vrijdag naar Eindhoven ga voor een 
second opinion. Ik maak hem duidelijk dat dit alles te maken heeft met de manier van bejegening 
van zijn collega. Wonderlijk genoeg vindt hij dat geen probleem en zegt dat hij ook wil dat ik voor 
100% achter mijn keuze moet staan. Komende maandag kan ik bij hem terecht voor de uitslagen 
van alle scans en moet dan mijn beslissing aan hem doorgeven. Als ik besluit om in dit ziekenhuis 
te blijven zal ik de komende week al geopereerd worden. Dat gaat in ieder geval snel. De 
longfoto’s kan ik nu meteen al laten maken. Dan heb ik dat gehad. 

Als we naar huis rijden weten we allebei niet wat we moeten zeggen. We zijn helemaal 
lamgeslagen. Waar eindigt dit. Is er nog hoop op genezing? Waarom moet ik álles hebben? 

Op het borstkankerforum ontvang ik heel veel lieve reacties. Dat is nu het enige waar ik contact 
mee wil hebben. Verder wil ik niemand spreken, geen bezoek ontvangen. Ik heb nergens zin in. 
Hoe kom ik deze week door? Ik hoop zo dat het hier bij blijft. Ontzettende angst bekruipt me 
dat ze nog meer zullen vinden. 

 


