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Wat doe je 
aan een 
chemobrein? 

“Zie verlies als iets 
  positiefs” en nog

“De herkenning 
bij lotgenoten 

is helend”

Jan (55) vindt steun 
in het inloophuis



de wachtkamer

“Ik heb dit al zo 
 vaak gedaan, dus 
 ik heb geen kriebels”

2

Rebecca (7) is klaar om onder narcose te gaan voor de rug-
genprik, waarmee ze chemotherapie  toegediend krijgt. 
Sinds augustus 2011 heeft ze leukemie. “Ik heb geen kriebel 
in mijn buik, want ik heb dit al zo vaak gedaan. Dit is de 
wachtkamer voor het slapen. Ik vind het hier wel leuk. 
Meestal ga ik in de wachtkamer tv kijken.”
Verpleegkundige Ingrid: “Sorry, ik stoor je even, welke 
kleur muts wil je zo op?” Rebecca: “Het lijkt wel een 
hoedje! Ik kies geel en mamma doet blauw. Er mogen 
geen haren komen op de operatiekamer.”
Verpleegkundige Jan komt vertellen dat hij haar samen 
met de dokter zo ‘in slaap gaat wiegen’. “Dan word ik 
duizelig!”, zegt Rebecca enthousiast, “dat vind ik leuk.” 

Om lekker te kunnen dromen, denkt ze  aan haar lievelings-
eten:  poffertjes, popcorn en pannenkoeken. Ze heeft er nu 
al zin in. “Ik was heel vroeg op vanochtend, want ik moest 
vroeg eten want zes uur voor de narcose mag ik niet eten.”
En ze denkt aan thuis. “Het is fijn dat ik straks weer thuis 
mag slapen, in mijn eigen bed en bij mijn spulletjes. En 
natuurlijk met mijn beer, Teddy.”
Als ze bij is gekomen uit de narcose, gaat Rebecca met 
haar moeder Maryam naar haar tante in Delft. Die kookt 
speciaal voor Rebecca een voedzame, Iraanse maaltijd: 
met rijst en kip.     

        www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker

tekst Sarah Wong  fotografie Sarah Wong

de wachtkamer



Locatie: Erasmus MC-Sophia, Rotterdam
Tijd: 11:56 uur
Afdeling: Poli kinderoncologie 
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teun (9) wordt behandeld 
voor een opticusglioom, een 
zeldzame hersentumor die 
uitgroeit vanuit de oogzenuw 
en het zicht aantast.



Pas na maanden van onderzoek kreeg ze de diagnose, al 
snel bleken er uitzaaiingen in haar longen en lever en op 
haar ribben en ruggenwervel te zitten. Niet te genezen. 
Anderhalf jaar later overleed ze.  Jan: “Ze aanvaardde haar 
ziekte en pakte alle behandelingen aan. Ze bleef er zelf 
vrij rustig onder en kon er goed over praten.” Hun jongste 
dochter Sandra (21) had het zwaar met de ziekte van haar 
moeder en de oncologie-wijkverpleegkundige van de 
thuiszorg adviseerde om naar ‘t Praethuys te gaan. Jan: “Ze 
was zo enthousiast dat Carolien en ik ook zijn gaan kijken. 
Zij had er daarna geen behoefte aan om nog eens te gaan; 
ze kreeg veel bezoek van vriendinnen met wie ze over haar 
ziekte kon praten. Voor mij is het inloophuis onmisbaar bij 
de verwerking van wat er allemaal gebeurd is. Ook nu ga ik 
er zeker een paar keer per maand naartoe. De behoefte met 
iemand te praten, is niet meteen over nu Carolien er niet 
meer is. Geleidelijk zal het wel minder worden. Dat ik geen 
afspraak hoef te maken, maar gewoon kan binnenlopen 
als mijn figuurlijke kannetje vol is, dat is de kracht van 't 
Praethuys. Nu hoor ik de verhalen van lotgenoten die er nog 
middenin zitten, of net een dierbare verloren hebben. Die 
herkenning is helend, ook al rakelt het ook mijn eigen emo-
ties weer op. Die mogen er ook zijn, het moet er toch uit.”

In het inloophuis werken drie vaste medewerkers en zo'n zeventig 
vrijwilligers.  Zelf werd Nel als jonge moeder geconfronteerd met 
kanker, toen haar toen vierjarige zoon ziek werd. Een paar maanden 
terug werd hij, nu een gezonde vent van 28, zelf vader. Nel: “Laatst liep 
hier een jonge vent binnen met drie kleine grietjes aan zijn hand. Dat 
zijn moeilijke momenten, zo'n situatie slaat je van de sokken. Het 
houdt ook nooit op. Je zwaait de een uit en een minuut later loopt 
er weer een ander binnen. Die confrontatie, dat kanker nog lang de 
wereld niet uit is, vind ik het zwaarst aan mijn werk.” Het werd haar 
met de paplepel ingegoten, het besef dat het leven in één klap een 
dramatische wending kan nemen. Wat haar fascineert, is de kracht 
van mensen om te overwinnen wat ze eerst voor onmogelijk hou-
den. “Na die eerste mokerslag, de verbijstering, het onbegrip en de 
woede, vindt bijna iedereen toch die kracht om door te gaan en ver-
der te leven. In 't Praethuys helpen we daarbij, door bezoekers een 
pallet aan mogelijkheden te bieden waaruit ze zelf kunnen kiezen. 
Dat kan een wandeling of een gesprek zijn, wat op dat moment voor 
die persoon goed voelt.”  

5 Psycholoog Nel 
Kleverlaan (59) is de 
drijvende kracht 
van 't Praethuys    

psycholoog nel kleverlaan, 
staand in beeld tijdens een 

middag speksteek snijden. vaste 
bezoeker nili draagt een 

mondkapje tegen het stof, 
omdat ze veel last van 

haar longen heeft.

jan met zijn dochter
bij het graf

“Dat ik geen afspraak
  hoef te maken, maar 
 gewoon kan binnen-
 lopen is de kracht 
 van 't Praethuys”

“Die confrontatie, dat kanker de
  wereld nog niet uit is, vind ik het 
  zwaarst aan mijn werk”

1
 
Jan de Boer (55) verloor een 

half jaar geleden zijn vrouw 
Carolien (52) aan darmkanker

1 Jan met dochter Sandra (21), zij woont net als doch-
ter Marjolein (23) nog thuis. Alle drie gaan ze regel-
matig naar 't Praethuys. Jan: “Ik weet dat ze vroeg of 
laat uitvliegen. Maar nu ben ik maar wat blij dat ik ze 
nog dagelijks om me heen heb.”

jan:

nel:
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vertelt schrijver Albert Espinosa (39). “Ontdekken wie je bent, 
waar je grenzen liggen en je angst voor de dood kwijtraken.” 
Deze manier van leven noemt hij ‘de gele wereld’. Geel staat 
voor warmte, zon, liefde en optimisme. In Spanje is het boek 
verfilmd als tv-serie Polseres Vermelles ('rode armbanden').
Steven Spielberg heeft getekend voor de verfilming van 
de Amerikaanse versie: The Red Band Society. 

Levenslessen 
  van een ex-patiënt

Zie verlies als  
iets positiefs 
Niet voor niets zijn eerste 
les. Want bij kanker hoort 
verlies. Je haar, je zelfver-
trouwen of – in het ergste 
geval – je leven. Albert 
raakte een stuk van zijn 
lever, een long en een 
been kwijt. Eén dag voor 
zijn amputatie zei zijn 
arts: “Geef een afscheids-
feestje voor je been.” Hij 
nodigde iedereen uit die 
iets met zijn been te ma-
ken had gehad. Zoals een 
meisje met wie hij vaak 
voetjevrijde onder de 
tafel. Ze vertelden anekdo-
tes, lachten en hij danste 
met de verpleegster. Zijn 
laatste dans op twee be-
nen. Na de operatie heeft 
Albert nooit fantoompijn 
gehad. Hij houdt zich 
vast aan de gedachte dat 
hij geen been is kwijtge-
raakt, maar een stomp en 
een heleboel herinnerin-
gen aan zijn been heeft 
gekrégen. Alberts advies: 
“Als je iets verliest, over-
tuig jezelf er dan van dat 
je in ruil voor dat verlies 
iets terugkrijgt.” 

Las vóór een span-
nend moment een 
adempauze in van 
dertig minuten 
Tijdens zijn ziekte kreeg 
Albert meer dan vijftig 
röntgenuitslagen voor 
zijn kiezen. Gaande-
weg ontdekte hij de 
‘halfuursregel’: ontspan 
dertig minuten vóórdat 
je belangrijk nieuws 
krijgt. Concentreer je op 
je ademhaling, probeer 
aan iets leuks te denken 
en voel de spanning 
verdwijnen. Hierdoor, 
schrijft hij, komt slecht 
nieuws “minder hard aan 
en voel je je sterker.” En: 
“je krijgt een betere con-
trole over je angsten en 
reacties.” Albert gebruikt 
de regel nu ook bij het 
beantwoorden van een 
belangrijke e-mail of een 
emotioneel sms’je. “Dan is 
je antwoord niet gehaast 
of ondoordacht.”

Stel elke dag  
vragen  
Toen Albert nét wist dat 
hij kanker had, kreeg hij 
van zijn arts een notitie-
boekje. Hierin mocht hij 
alles opschrijven wat hij 
niet begreep. De dokter 
stak van wal over het 
behandeltraject en Albert 
pende driftig mee. Uitein-
delijk had hij 42 vragen. 
Zijn arts beantwoordde 
ze geduldig, stuk voor 
stuk. In het boek schrijft 
hij: “Hoe meer hij uitleg-
de, hoe rustiger ik werd 
[…] Antwoorden hebben 
een helende werking, ze 
helpen. Door vragen te 
stellen, krijg je het gevoel 
dat je leeft.” Moeilijke 
vragen stelde hij aan de 
dokter, minder moeilijke 
aan de verpleging en mak-
kelijke aan de verpleeg-
hulp. Of soms aan een 
kamergenoot. 

Houd een ‘levens-
dossier’ bij, naast 
je medische 
dossier
Tijdens Alberts laatste 
ziekenhuisbezoek werd 
zijn medische dossier op 
een karretje vervoerd. Zo 
dik was het geworden. 
Alles bijhouden, hij vindt 
het een mooie gedachte. 
Daarom begon hij na zijn 
ziekte aan een ‘levensdos-
sier’: een map waarin je 
gelukkige momenten 
vastlegt. Mensen om wie 
je moet lachen, plekken 
waar je blij van wordt. 
“Plak er gerust materiaal 
bij. Zoals stenen die je 
hebt verzameld op een 
eiland waar je zielsge-
lukkig was.” Het dossier 
beurt je volgens Albert op 
in moeilijke tijden, maar 
kan ook een onbetaalbaar 
geschenk aan vrienden 
en familie zijn. “Is er iets 
mooiers dan dat ze je nog 
beter leren kennen? Ik 
geloof van niet.” 

Durf 'nee' te zeg-
gen in het leven
Dit advies kreeg hij van 
de oude meneer Fermín, 
zijn eerste kamergenoot. 
“Leer nee zeggen tegen 
wat je niet wilt, tegen 
verplichtingen en tegen 
extreme eisen.” Kortom, 
weiger iets als je onder-
buikgevoel nee zegt. 
Albert: “Ik heb echt  
tegen veel dingen in mijn 
leven nee gezegd. Tegen 
dingen in het ziekenhuis 
en tegen dingen daarbui-
ten […]. Maar als je met 
overtuiging nee zegt, 
kun je ervan uitgaan dat 
het klopt.” Bovendien, 
vertelde meneer Fermín: 
“Één nee zal vele ja’s 
brengen.”

Luister naar jezelf 
als je kwaad bent 
Zodra je hoort dat je kan-
ker hebt, stap je in een 
achtbaan van emoties. 
Dit kan voor jezelf en je 
naasten moeilijk zijn. 
Een arts-assistent in het 
ziekenhuis had bedacht 
dat Alberts tekeer mocht 
gaan tegen een cassette-
recorder. De truc zit ’m in 
het afluisteren. “De echo 
van je razernij”, noemt 
Albert dit. “Dan pas hoor 
je hoe absurd het is om 
de controle over jezelf te 
verliezen.”  Probeer dit 
in de hand te houden en 
spreek met iemand een 
codewoord af om je een 
halt toe te roepen. Alberts 
codewoord was ‘tumor’. 
“Ik heb dat woord altijd 
al een positievere lading 
willen geven. Na een 
tijdje werd ik niet meer 
boos. Het werkte.” 

Leer vanbinnen 
rustig te worden
“Om enig plezier te bele-
ven aan kanker moet je 
genieten van de verloren 
tijd, want daar draait het 
allemaal om als je deze 
ziekte hebt […] Ook al 
wil je het liefst weglopen, 
rennen, spelen, werken”, 
schrijft Albert. Dit inzicht 
kreeg hij tijdens de vele 
uren die hij in het röntgen-
apparaat doorbracht. Hij 
ontdekte hij een simpele 
‘meditatietechniek’, die 
hem rust gaf: haal diep 
adem, houd je adem 
even in, en laat ’m dan 
langzaam los. Herhaal 
dit twintig minuten. “Ik 
voelde me altijd een stuk 
beter toen ik uit de rönt-
genkamer kwam.” Ook nu 
ligt hij regelmatig even op 
bed om dat effect te berei-
ken. Een ‘miniwinterslaap’ 
noemt hij het.

Zoek ook buiten 
het ziekenhuis 
naar ‘kamer- 
genoten’ 
Albert heeft twintig  
kamergenoten gehad, 
van wie negentien hem 
iets bijzonders hebben 
gegeven.  Zijn beste 
kamergenoot heette 
Antonio. Hij speelde 
piano, terwijl Albert 
zong. Samen verzon-
nen ze liedjes als ‘Geef 
me een weekend vrij’. 
In zijn boek schrijft hij 
dat je in je kamergenoot 
“jezelf weerspiegeld kunt 
zien”. Je deelt ervaringen, 
lacht, luistert en troost 
elkaar. Het kunnen 
bijzondere mensen 
zijn, die je anders nooit 

zou ontmoeten. Albert 
noemt ze ‘gele zielen’, 
waar het laatste deel van 
zijn boek over gaat. Zijn 
advies: ga ook buiten het 
ziekenhuis op zoek naar 
‘kamergenoten’ of ‘gele 
zielen’. Als je je openstelt, 
kun je ze overal tegen-
komen. “In de lift, op het 
werk, in een winkel.” 

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8

“Door kanker 
heb ik veel dingen 
geleerd die ik 
anders nooit zou 
hebben ontdekt”

Welke levensles wilt u delen? Mail uw levensles vóór 
13 september (max. 25 woorden!) naar redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. 
‘Quote Kracht’ en wie weet plaatsen we uw reactie op onze Facebookpagina. 
Houd deze dus in de gaten: www.facebook.com/KWFKankerbestrijding. De 
5 meest inspirerende levenslessen winnen een exemplaar van De gele wereld.
De gele wereld, uitgeverij Prometheus, € 16,95

Op zijn veertiende hoort Albert Espinosa dat hij botkanker heeft. Tien jaar 
lang staat alles in het teken van de ziekte. Toch ziet hij deze periode als een 
van de mooiste uit zijn leven. De ervaringen die opdoet tijdens zijn ziekteproces, 
blijken waardevolle levenslessen. Hij  beschrijft ze  in de wereldwijde bestseller 
De gele wereld.  Kracht maakte een selectie. tekst Suzanne Geurts  

achtergrond

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder ‘leven met kanker’. meer lezen over kanker? 
ga naar onze uitgebreide online boekenkast: www.kwfkankerbestrijdning.nl/boekenkast
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Bijwerkingen zijn nagenoeg onvermijdelijk voor mensen die 
worden bestraald voor kanker in het hoofd- en halsgebied. Maar 
dankzij een nieuwe bestralingsmethode is er voortaan minder 
kans op complicaties, zoals schade aan de speekselklieren. Het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam past deze behandeling 
inmiddels ook toe bij andere kankersoorten. 
tekst Arnoud Kluiters  illustratie Jose Luis Garcia Lechner

 Nauwkeuriger 
   bestralen, minder 
complicaties

J
aarlijks wordt bij bijna drieduizend mensen in 
Nederland een tumor in het hoofd- en halsge-
bied vastgesteld. Afhankelijk van de soort tu-
mor en de ontwikkeling ervan kan de specialist 
dan bijvoorbeeld kiezen voor bestraling (radio-
therapie), waarbij de tumor wordt vernietigd. 
Bestraling leidt er vaak toe dat omringend weef-

sel en nabijgelegen organen worden aangetast. Het ene weefsel 
is gevoeliger voor radiotherapie dan het andere. Bestraling van 
een hoofd- of halstumor kan leiden tot permanente schade aan 
de speekselklieren, met ernstige, droge mondklachten tot gevolg. 
Die gaan gepaard met pijn, zweertjes, ontstekingen, kauw- en 
slikproblemen. 
Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de patiënten hierdoor pro-
blemen heeft met eten, slapen en spreken, dat ze last hebben van 
tandverlies en een verminderde mondhygiëne. Dit kan weer ge-
wichtsverlies tot gevolg hebben, een verminderde kwaliteit van 
leven en soms ook een sociaal isolement. 

Elk halfuur drinken
“Deze mensen moeten voortaan altijd elk halfuur een slok water 
nemen om hun mond te bevochtigen, dag én nacht. Dit heeft een 
enorme impact op hun kwaliteit van leven.” Dat zegt Sebastiaan 
Breedveld, werkzaam op de afdeling Radiotherapie van het Eras-
mus Medisch Centrum in Rotterdam. 
Om de kans op een droge mond zoveel mogelijk te beperken, is 
het daarom belangrijk de speekselklieren zo min mogelijk te 
beschadigen tijdens de bestraling. “Normaal gesproken maakt 
een laborant met behulp van een computer een bestralingsplan, 
waarin wordt bepaald hoeveel dosis er waar komt. Je kunt bij-
voorbeeld één speekselklier heel goed gaan sparen, maar dat gaat 
ten koste van andere speekselklieren en organen. Hierin probeert 
een laborant een optimale balans te vinden. Dit is een tijdrovend 
proces, dat soms wel twee dagen in beslag kan nemen.”

Snel en nauwkeurig
Na lang research te hebben gedaan promoveerde Breedveld enkele 
maanden geleden cum laude op een automatische methode voor 
het maken van een bestralingsplan. De berekeningen zijn niet al-

leen sneller klaar, ook is de kans op complicaties 
veel kleiner. “We hebben aangetoond dat we nu 
nauwkeuriger kunnen bestralen, waardoor het 
gezonde, omliggende weefsel beter gespaard 
blijft.” Het Erasmus MC past de automatische 
methode toe bij het behandelen van lever- en 
baarmoederhalstumoren en later dit jaar ook bij 
prostaattumoren. “Bij het bestralen van prostaat-
kanker is er daardoor minder kans op bloedingen 
rondom de endeldarm. En bij leverkanker lukt het 
nu om een groter deel van de nog gezonde lever te 
sparen. Momenteel onderzoeken we of we in de 
toekomst ook andere tumoren met deze methode 
kunnen behandelen.” 

Andere ziekenhuizen
Helaas is de aanpak niet zomaar over te nemen 
door andere ziekenhuizen, vertelt Breedveld. Dat 
heeft te maken met technische problemen (bijna 
elk ziekenhuis werkt met andere apparatuur en 
programma’s) en praktische kwesties (elk zieken-
huis hanteert eigen behandelprotocollen). Daar-
naast zijn er nog hindernissen van juridische en 
met name ook van financiële aard. “Dit is allemaal 
op te lossen, maar het kost tijd. We zijn inmiddels 
zelf overgestapt op een makkelijker aan te sturen 
systeem, waardoor het voor de laborant eenvou-
diger wordt om ermee te werken. Nu we dit op de 
rails hebben, zou het ook voor andere ziekenhui-
zen makkelijker te gebruiken zijn. Op dit moment 
werken we, als eerste stap voor verspreiding, aan 
een mogelijkheid waarmee andere ziekenhuizen 
hun behandelplannen door ons kunnen laten 
doorrekenen, zodat ze zien wat voor hen de ver-
betering is.”  

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker 
bij radiotherapie onder ‘behandelingen’
www.erasmusmc.nl/radiotherapie

de behandeling

“Elk halfuur een 
slok water nemen, 
dag én nacht, dat 
heeft een enorme 
impact op je leven”
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Fotograaf
Mona van den Berg: 
“Wat was ik blij toen 
KWF mij vroeg voor 
dit beeldverhaal: een 

stukje van drie levens vastleggen, 
dat samenkomt in het inloophuis. 
Ik maakte kennis met Nel, de 
drijvende kracht achter het huis. 
Met Joke, Jan en Nili: mensen die 
mij toelieten in hun leven. Ik was 
meerdere malen geraakt, mede 
door het vertrouwen  dat ik kreeg. 
Wat  een sterke, mooie mensen.”

26

Achtergrond
Schrijver Albert Espinosa ontdekt dat de ervaringen tijdens 
zijn ziekteproces, waardevolle levenslessen zijn. Kracht 
maakte een selectie uit zijn bestseller De gele wereld.

Behandeling  
Wie wordt bestraald voor kanker in het hoofd- en halsgebied, 
krijgt vaak last van  bijwerkingen. Een nieuwe bestralings-
methode zorgt voor minder kans op complicaties. 

17Beeldverhaal
Al ruim tien jaar kunnen (ex-)patiënten en hun naasten 
terecht in ’t Praethuys. Fotograaf Mona van den Berg 
bracht de bezoekers en initiatiefnemer in beeld. 

Journalist
 Suzanne Geurts:

“De opdracht was  
een persoonlijke 
overwinning: om sinds 

het overlijden van mijn zusje aan 
eierstokkanker in 2012, opnieuw 
in het onderwerp ‘kanker’  
duiken. Het lezen van De gele  
wereld bracht me een stapje 
verder. Vooral uitspraken als: 
‘Als je iets verliest, overtuig jezelf 
er dan van dat je niet verliest, 
maar in ruil voor dat verlies iets 
terugkrijgt’.”
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Kracht gratis ontvangen?
Vul de kaart in (pag 18) of meld u aan op 
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publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl

Journalist
Arnoud Kluiters:
“Hoe bestraal je op 
de beste manier 
een patiënt met een  

tumor? Voor een radiotherapeut 
tot behandeling overgaat, maken 
laboranten eerst complexe en 
tijdrovende berekeningen.  
Ik sprak met onderzoeker  
Sebastiaan Breedveld; hij 
werkt in dit doolhof van droge 
cijfers en getallen. Verrassend 
hoe helder zijn uitleg was.”
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cover
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cover

cover

cover



drijfveren

Het zou een klein promotieblaadje worden over het wandel-
event SamenLoop voor Hoop, maar “het liep een beetje uit 
de hand”, vertelt hoofdredacteur Stefan (21). Kanjers werd 
een glossy vol persoonlijke verhalen over kanker van be-
kende en onbekende Nederlanders. De opbrengst gaat naar 
KWF.
Stefan: “Ik liep stage bij KWF Kankerbestrijding en maakte een 
PR-plan voor SamenLoop voor Hoop. Een onderdeel was een 
promotieblaadje over dit wandelevenement. “Kun jij dit niet op-
pakken”, vroeg Angela, een medeorganisator van SamenLoop. Ik 
twijfelde geen moment. Ik heb meerdere bekenden verloren aan 
kanker: mijn buurvrouw en pasgeleden nog een kennis. In mijn 
omgeving zie ik mensen strijden tegen kanker. Nu kon ik iets 
doen op een manier die bij mij past.
Mensen verklaarden me voor gek. Ik had nul bladenervaring, 
geen netwerk en nauwelijks tijd over naast mijn studie. Maar ik 

ging ervoor. Mijn bureau puilde uit van allerlei to do-lijstjes; dag 
en nacht was ik ermee bezig. Ik schreef grote bedrijven aan voor 
sponsoring en gebruikte social media om journalisten, fotogra-
fen en vormgevers te vinden. Stress? Ja, een beetje, vooral toen ik 
de adverteerderkosten rond moest krijgen. De opluchting volgde 
toen Canon aanbood de drukkosten voor zijn rekening te nemen. 
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers veranderde Kanjers van een 
klein, gratis krantje in een echte glossy. 
Een van de hoogtepunten was de fashionshoot. Vier onervaren 
modellen poseerden hartje winter in een collectie van regionale 
kledingwinkels. Sommigen waren op dat moment nog herstel-
lende van hun ziekte. Dat zijn nou echt kanjers!  De verkoop gaat 
goed. We hebben de helft van de magazines, 2.500 stuks, ver-
kocht in boekhandels in de regio Zaanstad en tijdens het wande-
levent SamenLoop voor Hoop. Het blad is nog steeds verkrijgbaar, 
dus we hopen dat nog veel mensen Kanjers gaan bestellen.” 

kanjers voor 5,95 euro bestellen? mail dan naar magazinekanjers@live.nl. vermeld naam, adres en aantal exemplaren. 
een deel van kanjers online lezen? ga dan naar www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht en bekijk dit artikel in kracht 22.

tekst Renske Prevo fotografie Amke

“Met dit blad kan ik 
  op mijn manier iets  
  doen tegen kanker” 
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kort en krachtig

Samen zwemmen
Anneke kreeg in 2009 borstkanker.   Tijdens 
haar herstel ging ze tevergeefs op zoek naar 
een lotgenotengroep om mee te zwemmen. 
Dus besloot ze er zelf eentje op te zetten.  
“Speciaal voor kankerpatiënten die moeite 
hebben hun lichaam in het openbaar te 
tonen, bijvoorbeeld vanwege een amputatie 
of stoma”, aldus Anneke. Met zwemgroep 
‘De Spetters’, bestaande uit ruim twintig  
patiënten, wordt inmiddels al jaren elke week 
gezwommen in zwembad Dubbelslag in
Delfzijl. De initiatiefneemster hoopt dat 
meer mensen lokale zwemclubjes opzetten 
voor (ex)kankerpatiënten. 
Informatie via: annekevanc@live.nl
www.dubbelslag.nl onder ‘activiteiten’

Kankeronderzoek en kankerzorg: er gebeurt veel, maar wat is nu de laatste 
stand van zaken? U kunt het zelf allemaal horen op dinsdag 1 oktober 2013 
in Amsterdam. Tijdens het European Cancer Congress (ECCO), waaraan ruim 
16.000 professionels uit de oncologie  deelnemen, wordt voor het eerst door 
ECCO en KWF Kankerbestrijding een speciaal publiekssymposium georgani-
seerd. Kosten: € 7, 50. www.kwfkankerbestrijding.nl/Publiekssymposium

 Gezondheid 
aan zee
Filmfestival Film by the Sea (vrij. 

13 – zo. 22 september, Zeeland) 

staat dit jaar met een speciaal 

Care&Cure filmprogramma

 helemaal in het teken van zorg 

en gezondheid. Elke dag zijn er 

films met inleiding rondom dit 

thema te zien (zoals de kaskraker 

Biutiful over kankerpatiënt Uxbal) 

en vinden er symposia en talk-

shows plaats. 

www.filmbythesea.nl/
programma/care-and-cure.aspx 

Film by the Sea geeft 4x2 bioscoopkaarten weg! 
Winnen? Mail vóór vrijdag 6 september naar  

redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. ‘Winactie Kracht’. 

Maandag 9 september staan de winnaars op 

www.kwfkankerbestrijding.nl/kracht 

Op bezoek bij 
Antoni Benieuwd wat 
er de hele dag gebeurt in 
een groot ziekenhuis als het 
Antoni van Leeuwenhoek 
in Amsterdam? Op zaterdag 
12 oktober houdt het AvL een 
open dag ter gelegenheid 
van hun 100-jarig bestaan. 
Kijk voor het programma 
en de precieze tijden op  
www.avl.nl

Borstkankermaand
De maand oktober staat zoals elk jaar in 
het teken van borstkanker. Kledingmerk 
DIDI verkoopt daarom de hele maand een 
Little Box of Love. Het gelukshandje met 
gekruiste wijs- en middelvinger (‘fingers 
crossed’) symboliseert de droom van een 
wereld waarin kanker niet langer dodelijk is.  
Vanaf 1 oktober verkrijgbaar in alle  125 DIDI 
winkels en via www.didiwebshop.nl voor 
14,95 euro. Daarvan gaat 6,18 euro naar 
KWF, voor borstkankeronderzoek.

Nieuws over onderzoek en zorg 

kort en krachtig



waar of niet waar? 

ONTKRACHT

Lotgenoten
Praten met lotgenoten die weten wat kanker met je leven doet?  Op zoek 

naar informatie op maat? Ga naar de nieuwe website www.kanker.nl. 
Als bezoeker heeft u de mogelijkheid om snel en gratis een profiel aan te 

maken, geheel of ten dele anoniem. Met dat profiel kunt u mensen vinden 

die geïnteresseerd zijn in dezelfde onderwerpen. Ook kunt u deelnemen 

aan discussiegroepen over voor u relevante onderwerpen. Registreren en 

deelnemen is uiteraard gratis. Zoekt u naar medische informatie, neem 

dan een kijkje in de bibliotheek met informatie over ruim 50 kankersoor-

ten, inclusief behandelingen en nazorg. De website is een initiatief van 

KWF Kankerbestrijding, de 

Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisa-

ties (NFK), IKNL en IKZ.
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Kracht belt met Joke Foekema, verpleeg-
kundig specialist Medische Oncologie 
in het Antoni van Leeuwenhoek. 

Waarom valt je haar uit van chemotherapie?
“Veel mensen die chemokuren krijgen verliezen 
hun haar. Chemotherapie is erop gericht om 
sneldelende cellen te vernietigen of de groei er-
van te vertragen. Kankercellen hebben namelijk 
de eigenschap om zich snel te delen. Tegelij-
kertijd worden ook andere sneldelende cellen 
beschadigd, zoals de cellen die in de haarzakjes 
voor de haargroei zorgen. Daardoor wordt het 
haar dunner of valt het helemaal uit.”

Krijg je krullend haar terug?
“Dat kan, maar is niet bij iedereen zo. Hoe snel 
het haar weer terugkomt verschilt per persoon. 
Over het algemeen begint het weer te groeien 
nadat een kuur is afgerond. Je ziet vaak dat de 
structuur van het haar in eerste instantie iets 
anders is, wat donziger en pluiziger. Er zit wat 
vaker een slag in, ook al had iemand daarvoor 
stijl haar. Heel soms is de kleur ook iets anders.”

Zijn die veranderingen blijvend?
“Naarmate de tijd verstrijkt, je je haar weer lan-
ger laat groeien, het een aantal keer bijknipt, 
wordt het wel steeds meer zoals voorheen. 
Maar dat kan even duren. Toch zeggen sommi-
ge mensen: Het haar dat ik vroeger had, krijg ik 
nooit terug. Bij hen is de haargroei zo verstoord 
dat het blijvend veranderingen oplevert. Maar 
ik merk ook dat het bij sommige mensen alleen 
zo vóelt; als ze bijvoorbeeld gewend waren om 
hun haar te verven en ze krijgen grijze stekeltjes 
terug, dan ervaren ze dat zelf als een grote veran-
dering. Terwijl hun haar voorheen eigenlijk ook 
al grijs was.” 

in de rubriek ontkracht gaan onze redacteuren op pad 
om fabels over kanker te ontkrachten. 

meer informatie op:
www. kwfkankerbestrijding.nl/kanker

Investeer in tijd
Het stoere horlogemerk TW Steel 
heeft speciaal voor jongerenlabel 
Fight cancer eenLove life-horloge 
uitgebracht. Van elk verkocht 
uurwerk gaat vijftig euro naar 
Fight cancer en daarmee naar 
wetenschappelijk kankeronder-
zoek, voorlichting en patiënten-
ondersteuning.Kijk voor een 
verkooppunt in de buurt op:
www.fightcancer.nl/twsteel

Ontspan en herstel
Josette van Leeuwen, ex-kanker-
patiënt, yogadocent en oprichter 
van stichting Sara, ontwikkelde 
een yoga-cd met Yoga Nidra’s 
(Nidra betekent slaap): yoga-
oefeningen om beter te ontspan-
nen, herstellen en slapen. Yoga 
Nidra bij kanker, bestellen via 
www.jyo.nl/yoga-webshop/cds

Elk uur krijgen   11 mensen 
in Nederland te horen dat 
ze kanker hebben. www.cijfersoverkanker.nl

Feit 

“Van chemotherapie
  krijg je krullen ”
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Schrijfster Marian Boyer (59) heeft kanker en is niet 
meer te genezen. Ze ‘daagt de tijd uit’, door mee 
te doen aan een experimentele behandeling. En 
verder door vooral te blijven werken en volop te 
genieten van de kleine dingen in het leven.
“Deze lente is een van de mooiste die ik ooit heb 
meegemaakt.”  tekst Brigit Kooijman  fotografie Ruben  Eshuis

Behalve aan haar magere lichaam valt aan niets te zien of mer-
ken dat ze ongeneeslijk ziek is. Schrijfster Marian Boyer begroet 
me met een vrolijke oogopslag en een heldere stem. Ze draagt 
lippenstift, loopt op hakken en van het zwarte, sluike haar, pas-
send bij haar Indische voorkomen, doet niet vermoeden dat het 
een pruik is. 
Aan een van haar vingers draagt ze een opvallende ring van wit 
goud met zwart keramiek. Ze heeft hem een paar dagen eerder 
gekocht, zegt ze, “om een lange neus naar de tijd te maken, en 
het leven te vieren”. Ze vertelt geamuseerd hoe de juwelier, die al 
snel door had dat de prijs haar niets kon schelen, haar meenam 
naar de kelder, naar de speciale collectie. “Door iets te kopen 
met eeuwigheidswaarde daag ik de tijd uit.”
‘Tijd’ is een woord dat vaak terug zal komen in het gesprek, bij 
haar thuis in haar Amsterdamse appartement met uitzicht 
over het IJ. Het is een beladen woord, want de tijd is schaars 
geworden sinds Marian eind vorig jaar te horen kreeg dat ze 
kanker heeft met uitzaaiingen in longen, bot en buikvlies. Het 
was een maand voordat haar derde roman zou uitkomen, met 
de wrange titel Een geslaagd leven. 
Hoeveel tijd ze nog heeft, of hoe weinig – als iemand dat al zou 
kunnen zeggen – wil ze absoluut niet weten. “Ik ben een struis-
vogel, het weten is heel belastend voor mij. Ik wil niet toeleven 
naar het einde. Stel dat jij zou weten: over twee maanden word 
ik overreden door een bus. Daar moet je toch niet aan denken? 
Dan ga je de weken tellen. De werkelijkheid is dat je nooit weet 
wanneer het afgelopen is. Toen mijn zoon en mijn broer in no-
vember bollen plantten in mijn tuin, vroeg ik me af of ik ze nog 
zou zien uitkomen. Intussen zijn ze al lang uitgebloeid.”

Experimenteel
Om de tijd nog wat verder uit te dagen, besloot Marian deel te 
nemen aan een experimentele behandeling in het Antoni van 
Leeuwenhoek. Het gaat om een serie standaard-chemokuren 
in combinatie met een nieuw middel (zie inzet, red.). Een kuur 
duurt drie weken en bestaat uit een wekelijks infuus in het zie-
kenhuis en een dagelijkse dosis pillen. Na een week rust begint 

de volgende kuur. Vandaag is voor Marian dag drie van de derde 
kuur. Het begin was heel zwaar, vertelt ze. “De eerste twee we-
ken was ik letterlijk gevloerd. Bij een standaard-chemokuur heb 
je eens in de drie weken een infuus. Nu elke week, dus je kunt je 
er wel iets bij voorstellen. Mijn energie liep enorm terug. Daar-
bij moest ik afkicken van de dexamethason, een soort pepmid-
del, omdat dat niet samengaat met die nieuwe chemotherapie. 
Ik werd me toch een potje depressief, ik lag gewoon te grienen. 
Dus ja, ik heb aanvankelijk wel getwijfeld aan het nut van deze 
behandeling, ook omdat ik wist dat genezing niet aan de orde 
was en ik alleen tijdwinst zou kunnen boeken. Maar ook dat is 
niet zeker. Ze kunnen er vooraf niets van zeggen of het aanslaat. 
Ik was dan ook ontzettend blij toen ik afgelopen woensdag 
hoorde dat de uitslag van de laatste CT-scan heel gunstig was. 
De plekjes in mijn longen zijn kleiner geworden en de rest van 
de uitzaaiingen is tot stilstand gekomen. Ik ben onmiddellijk 
naar de taartjeswinkel gegaan, en een paar dagen later naar de 
juwelier, voor deze ring.”

Kleine dingen
In 1980 was Marian Boyer een van de jonge acteurs uit de des-
tijds controversiële film Spetters van Paul Verhoeven. Ze maakte 
niet verder carrière in de film, maar werd theateractrice en later 
schrijfster. Ze heeft verschillende toneelstukken, drie romans en 
een verhalenbundel op haar naam. Tien jaar geleden kreeg ze 
borstkanker, genas, en schreef geïnspireerd door haar ervarin-
gen met de ziekte de roman Fantastisch lichaam. Hoewel haar 
werk nooit hoge verkoopcijfers haalde, is Marian altijd blijven 

“Ik heb soms ’s nachts 
de lamp aan; het 
donker doet me te 
veel denken aan een 
doodskist”

    Alles voor 
     een sprankje 
      

meer tijd
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schrijven. Ze is kort geleden aan haar vierde boek begonnen, 
een non-fictiewerk. Waarover geeft ze liever nog niet prijs. 
“Doorgaan met mijn werk is nu een van mijn prioriteiten, naast 
het genieten van de kleine dingen, zoals een autoritje met z’n 
tweeën door de polder, mijn vrienden zien, de schoonheid van 
de lente beleven. Deze lente is een van de mooiste die ik ooit 
heb meegemaakt. In de film The Bucket List spelen Jack Nichol-
son en Morgan Freeman twee terminale kankerpatiënten die 
gaan skydiven, een leeuwensafari ondernemen en piramides 
bekijken in Egypte. Die behoefte om grote dingen te doen voel 
ik totaal niet. Nooit gehad, maar nu al helemaal niet.”

Verknocht
Voor Marian was het vanzelfsprekend dat ze de experimentele 
chemobehandeling die haar werd aangeboden in elk geval zou 
proberen. “Ik geloof dat mensen alles doen om een sprankje 
meer tijd te hebben. Ik tenminste wel. Ik ben verknocht aan 
het leven. Het is té enerverend, té interessant, om zomaar los 
te kunnen laten. En daarbij: ik ben pas 59, ik ben nog lang niet 
uitgepraat wat betreft mijn werk, mijn relaties, mijn vrienden. 
Ik vertik het om afscheid te nemen. Ik wil helemaal niet weg, 
ook omdat ik geen beeld heb van wat daarna komt. Een geloof 
heb ik niet – al komt dat misschien nog, wie weet wat ik nog 
voor openbaringen krijg – dus er is alleen maar angst. Wat moet 
je je voorstellen bij het Grote Niets? Ik heb soms ’s nachts de 
lamp aan omdat het donker me anders te veel doet denken aan 
een doodskist.” 

“Ik kan me wel wat voorstellen bij olifanten en katten die ergens 
alleen gaan liggen om dood te gaan. Wij mensen kunnen dat 
niet, jammer genoeg. Wij zitten anders in elkaar. Was ik maar 
een dier, denk ik soms, dan had ik een instinct en zou ik niet meer over marian en haar boeken op: www.marianboyer.nl

zo hoeven nadenken over de dood. Als je eenmaal weg bent, 
is er waarschijnlijk niks. Dood is dood. Maar dat afscheid, 
och, verschrikkelijk. Bah.” 

Een heel goed leven
“De vraag waar ik nu voor sta is: hoe ver ik het laat komen. 
Ik heb er nog geen antwoord op. Nu denk ik te willen gaan 
in vol bewustzijn, voordat ik hulpbehoevend word. Van een 
goede vriendin en een broer heb ik een ellendige, angstige 
doodsstrijd gezien. Ze verkeerden in een andere wereld en 
herkenden niemand meer. Dat wil ik niet meemaken.
Binnenkort ga ik naar een psycholoog, ik hoop dat ik door 
hem ook andere inzichten krijg die van een lijdensweg van 
twee mensen die me zo na stonden. Ik hoop in een fase te 
komen dat ik kan zeggen: het was toch echt verschrikkelijk 
mooi. Het was een heel goed leven, rijk gevuld. Daar wil ik 
naar toe werken.”  

Een aantal onverwachte complicaties zorgden voor een snelle 
achteruitgang van de gesteldheid van Marian Boyer. Marian heeft 
er daarom zelf voor gekozen om afscheid te nemen van haar familie 
en kennissen op dinsdag 16 juli 2013.

“Mensen doen alles 
om een sprankje meer 
tijd te hebben. Ik 
tenminste wel”

marian in het lloyd hotel, tijdens de 
wekelijks door haar georganiseerde 
vriendenbijeenkomst. zo bleef ze 
haar vrienden zien zonder dat het 
haar de hele week door veel tijd en 
energie kostte.   



1. Wat is er anders aan deze behandeling? 
“De chemotherapiemiddelen carboplatin en 
gemcitabine combineren we met het nieuwere 
sorafenib. Sorafenib wordt tot nu toe alleen 
gebruikt bij de behandeling van leverkanker  
en nierkanker.” 

2. Wat is het experimentele van de  
behandeling?  
“We onderzoeken wat de juiste dosis is en 
welke bijwerkingen het heeft.”

3. Zijn er risico’s aan verbonden?  
“Er zijn dezelfde risico’s als bij gewone  
chemotherapie: een verhoogde kans op lage 
bloedwaarden en daardoor een verhoogde 
kans op infecties en bloedingen.”

4. Wat voor patiënten komen in aanmerking 
voor de behandeling? 
“Mensen met uiteenlopende tumoren, van 
borst- en longkanker tot darm- en baarmoeder-
halskanker. Wel kijken we naar de behandelin-
gen die de patiënt eerder heeft ondergaan, zo-
als chemo- of radiotherapie of een chirurgische 
ingreep. Ook kijken we naar de kans op respons 
en beoordelen we de conditie van de patiënt. 
Als die te slecht is, is de behandeling niet veilig 
genoeg. We kijken onder meer naar de lever-, 
nier- en hartfunctie: die moeten goed zijn.”

5. Hoeveel patiënten doen mee aan  
dit onderzoek? 
“Er doen 24 mensen mee.” 

6. Hoeveel procent van de patiënten aan wie 
gevraagd wordt mee te doen, zegt ja? 
“Ik denk dat het fifty-fifty is. Mensen die 
niet willen, zien vaak op tegen de logistieke 
verplichtingen. In een ‘fase 1-studie’, waarbij 

een medicijn voor het eerst op een bepaalde 
groep mensen wordt toegepast, is de veiligheid 
enorm belangrijk. De behandeling is intensie-
ver dan gebruikelijk. Patiënten moeten er één 
keer per week voor naar het ziekenhuis;  
mensen die in het noorden van het land  
wonen, zien dat soms niet zitten.”

7. Hoe belastend is de behandeling? 
“De behandeling is vergelijkbaar met de zwaar-
dere vormen van standaard-chemotherapie.” 

8. Hoe snel moeten mensen beslissen? 
“Wettelijk gezien moeten patiënten 24 uur de 
tijd krijgen, maar meestal geef ik mensen mini-
maal een weekend om erover na te denken.”

9. Wat gebeurt er als de behandeling  
niet aanslaat? 
“Als het niet aanslaat, stoppen we bij die pati-
ent met de therapie. Als er ernstige bijwerkin-
gen zijn, kunnen we de dosering aanpassen.”

10. Wat zijn de bevindingen tot nu toe? 
“We zien gunstige resultaten bij sommige 
vormen van kanker. De patiënten die meedoen 
aan dit onderzoek zijn al uitbehandeld, dus  
we kunnen ze niet meer genezen. Maar we  
zien regelmatig dat voor langere duur de ziekte  
stabiliseert. Daarbij moet je niet denken in  
jaren, eerder in maanden. Al was het maar 
omdat je met actieve chemotherapie niet  
jaren kunt doorgaan.” 

De experimentele chemobehandeling
Frans Opdam, internist in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, is de behandelaar  
van Marian Boyer. Tien vragen aan hem over experimentele chemotherapie. 

informatie over wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker: www.kankeronderzoek.info

bestel de brochure ‘onderzoek naar nieuwe 
behandelingen van kanker’ via 0800-0226622 of lees 
deze online op www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker 
onder ‘download onze brochures’ 

“Ik ben verknocht 
aan het leven. Het is 

té interessant, 
om zomaar los te 

kunnen laten”
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de stelling

het antoni van leeuwenhoek haalt met de actie ‘tegen gelijke behandeling’  geld op om meer onderzoek te doen
naar behandeling op maat. meer weten of bijdragen in geld of tijd: www.antonivanleeuwenhoek.nl

Steeds meer onderzoekers richten zich op het ontwikkelen van behandelingen van 
tumoren op DNA-niveau, in plaats van op generieke kankersoort. Dit zou er in de toekomst 
toe kunnen leiden dat een groot deel van de kankergevallen net zo goed behandeld kan 
worden als andere chronische ziekten. Maar is behandeling op maat inderdaad dé 
oplossing voor het terugdringen van het aantal sterfgevallen aan kanker? tekst Esther Smid

Lilian Lechner
hoogleraar Gezondheids-
psychologie van de Open 
Universiteit                   

Esther Troost 
radiotherapeut-oncoloog 
Maastro clinic

Jan van Bodegom
chirurg, algemeen directeur 
van het Alexander Monro 
Ziekenhuis

“Ik denk niet dat alleen een 
medicijn op maat de oplos-
sing wordt. Uitgaande van 
verschillende organen reage-
ren tumoren ook nu al anders 
op eenzelfde geneesmiddel. De 
vraag is dus of eenzelfde gene-
tisch profiel bij veel kankerpa-
tiënten van invloed zal zijn op 
het effect van het medicijn. 
De locatie van de tumor in het 
lichaam speelt ook een grote 
rol. In het ene geval is bijvoor-
beeld radiotherapie mogelijk, 
in het andere geval chemo-
therapie. Terwijl de tumoren 
misschien wel eenzelfde DNA-
profiel hebben.
Door betere bestralingstech-
nieken is een agressievere 
behandeling mogelijk met 
minder bijwerkingen. Door 
deze zwaardere, maar meer 
nauwkeurige dosis, stijgen 
de overlevingskansen.Ook bij 
de behandeling van patiënten 
met slechts enkele uitzaaiin-
gen kunnen we met agressief 
bestralen veel winst behalen. 
De ziekte ontwikkelt zich lang-
zamer en wordt hierdoor meer 
een chronische ziekte.” 

“Dankzij onderzoek kunnen 
we doordringen tot de kern 
van kanker en de afwijking 
in het DNA van de tumor 
herkennen. Hierdoor kunnen 
we deze afwijking behandelen 
met doelgerichte medicijnen. 
Deze therapie op maat zal een 
zeer belangrijke factor worden 
bij het terugdringen van het 
aantal sterfgevallen. Voor 
een paar groepen weten we 
inmiddels hoe die behandeling 
op maat eruit moet zien. De 
specifieke medicijnen die zij 
krijgen, leiden tot langere 
overleving.
Behandeling op maat beperkt 
zich niet tot het toedienen 
van het juiste medicijn bij de 
juiste patiënt; kanker  vergt 
een combinatie van behan-
delingen. Ook radiotherapie 
en chirurgie blijven nodig. 
Uiteindelijk hebben we voor 
elke kankerpatiënt een be-
handeling op maat. Daardoor 
neemt de kankersterfte af en 
wordt kanker grotendeels een 
chronische ziekte.”

“Het is prachtig als we 
kanker via DNA-onderzoek 
beter kunnen behandelen, 
maar het is niet het com-
plete verhaal. Er is namelijk 
nog veel winst te behalen als 
we ons meer zouden richten 
op preventie van leefstijlen 
die gerelateerd zijn aan het 
krijgen van kanker. Roken is 
het meest duidelijke voor-
beeld; door mensen te helpen 
met stoppen, voorkom je veel 
kankergevallen. Maar denk 
ook aan gezonde voeding, 
voldoende bewegen en veilig 
zonnen. De kosten van goede 
preventieve maatregelen en 
interventies zullen aanzienlijk 
beperkter zijn dan de kosten 
van behandeling van kanker. 
Alles wat je kunt doen om te 
voorkomen dat mensen die 
behandeling moeten onder-
gaan is winst. Het is echter 
niet óf preventie óf genezing, 
maar én-én. Op beide fronten 
moeten we ons inzetten om 
kanker te bestrijden.”

“Behandeling op maat gaat het 
aantal sterfgevallen aan kan-
ker zeker terugdringen. Maar 
er is niet alleen tumorspe-
cifieke, genetische kennis 
nodig; ook orgaanspecifieke 
en mensspecifieke kennis is 
van belang. Doordat mensen 
steeds ouder worden, komen 
er ook meer oudere kanker-
patiënten. Terwijl kankerpa-
tiënten boven de 70 jaar tot 
nu toe nauwelijks hebben 
meegedaan aan wetenschap-
pelijk onderzoek. Ook vind ik 
het belangrijk om kankerzorg 
te specialiseren en centrali-
seren. Er zijn zoveel verschil-
lende soorten van bijvoorbeeld 
borstkanker, dat je minstens 
duizend nieuwe patiënten 
per jaar moet zien om  goed 
te kunnen behandelen. Een 
gespecialiseerd ziekenhuis zal 
ook een bijdrage leveren aan 
het terugdringen van kanker-
sterfte. Dat zal ons ziekenhuis 
de komende jaren bewijzen.”

René Medema
voorzitter raad van bestuur 
Antoni van Leeuwenhoek

    “Medicijn op maat 
        is de oplossing”

twitter mee: @kwf_nl     
#krachtstelling 
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tekst Lotte Crone  fotografie Goffe Struiksma

lichaam en geest

Wilma (18): “Ik ben geboren met een goedaardige tumor in 
mijn wang. Drie keer in mijn leven ben ik geopereerd. Het 
weefsel dat tijdens de operaties verwijderd is, hebben ze la-
ten onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat het om twee 
soorten tumoren gaat, het meest vergelijkbaar met lipoma 
en lymfangioma.* 
Maar: de ziektebeelden die hierbij horen, zijn niet voor honderd pro-
cent van toepassing op mij. De artsen zijn er dus ook niet helemaal 
over uit wat er aan de hand is. De tumor is uitgegroeid naar mijn 
hals en nek, maar na 2009 is de groei gestopt. Een wonder noemde 
mijn arts het. 
Ik heb een lage weerstand, ik val snel flauw en voor vermoeiende 
dagen heb ik een rolstoel. Ook krijg ik zo nu en dan spontaan een 
bloedneus. Het moeilijkste vind ik wanneer mensen me ongege-
neerd aanstaren of rechtstreeks vragen wat ik heb: of ik soms bij 
de tandarts ben geweest of de bof heb. Als mensen blijven door-
vragen, zeg ik soms dat ik kanker heb. Dan houdt het gevraag snel 
op. Ik word erg verdrietig als andere meiden me pesten of nadoen. 
Mijn moeder zegt dat ik dan in mezelf gekeerd ben. Soms reageer 

      “Ik word soms 
         gek van alle 
      vragen”
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ik mijn boosheid af op mijn zusje. Ik verstop me niet, maar ik houd 
wel rekening met mijn wang. Als ik met mijn vriend Koen uit eten 
ga bijvoorbeeld, dan wil ik met mijn linkerwang bij de muur zitten. 
Vroeger praatte ik niet graag over mijn ziekte. Daarom heb ik op 
mijn twaalfde een website gemaakt, waar ik mijn verhaal vertel. 
Toen ik vijftien was, won ik de Gouden @penstaart, voor de beste 
kinderwebsite van het jaar. 
Er is weinig aan de tumor te doen. Artsen grijpen pas in wanneer 
het moet, bijvoorbeeld wanneer ik doof, blind of verlamd raak of 
mijn hersenen aangetast worden. Tot nu toe is mijn tumor nog 
goedaardig, maar het weefsel is wel actief. Er is een kans dat het 
kwaadaardig wordt – kanker dus. Ik wil niet nadenken over wat er 
dan gebeurt. Ik concentreer me op het afronden van mijn studie en 
op de wereldreis die Koen en ik misschien daarna gaan maken.”  

 
* Een goedaardig gezwel van vetweefselcellen en een aangeboren 
afwijking van het lymfesysteem. 

 www.wilmawestenberg.nl  



medisch

  Verder leven 
       met een  
chemobrein

Ongeveer 30 procent van de mensen heeft na chemotherapie 
geheugen- en concentratieproblemen. Er loopt veel onderzoek 
om te achterhalen waarom de een deze klachten krijgt en de ander 
niet en wat er aan te doen is.  tekst Elke van Riel  fotografie www.littlesaplingtoys.etsy.com
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 Chemo kan twintig jaar 
na de behandeling nog 
zichtbare sporen nalaten 
in de hersenen

V
eel mensen hebben na 
chemotherapie last 
van geheugen - en con-
centratieproblemen. 
Dit worden ook wel 
cognitieve problemen 

genoemd. “Alles wat voorheen automa-
tisch ging, kost meer mentale inspan-
ning. Uit neuropsychologische tests blijkt 
dat mensen vooral meer moeite hebben 
met het aanleren van nieuwe dingen, het 
opdiepen van informatie uit het geheu-
gen en met complexe aandachtstaken”, 
zegt Sanne Schagen, neuropsycholoog  
en onderzoeker bij het Antoni van Leeu-
wenhoek (AvL) in Amsterdam. Ze onder-
zoekt al ruim tien jaar de gevolgen van 
chemotherapie op het brein bij mensen 
bij wie de kanker zich niet in het centraal 
zenuwstelsel bevindt. Het AvL deed  
onderzoek onder borstkankerpatiënten, 
mannen met zaadbalkanker en bij lym-
foom- en longkankerpatiënten. 
“Lang is gedacht dat de zogenoemde 
bloed-hersenbarrière het brein beschermt 
tegen nadelige effecten van chemothe-
rapie. Maar inmiddels weten we dat ook 
middelen die lastig door deze barrière 
heengaan, veranderingen in het brein 
kunnen veroorzaken. Het onderzoek 
naar de precieze mechanismes is in volle 
gang”, zegt Schagen. Waarom de een 
hiervoor veel gevoeliger lijkt te zijn  
dan de ander, wordt ook onderzocht.

  Verder leven 
       met een  
chemobrein

Iduna (39) kreeg op haar 33e borstkanker. Ze 
onderging operaties, chemokuren en bestra-
lingen. Ze was hulpverlener bij een internatio-
nale alarmcentrale en werd dit jaar afgekeurd. 
“Geweldig dat jullie hier iets over schrijven. Het is 
het meest onderbelichte onderwerp als het om 
kanker gaat. Ik kan me minder goed concentreren, 
heb veel meer moeite om te schakelen tussen din-
gen die aandacht vragen, mijn energie is enorm 

beperkt en ik voel me heel snel overprikkeld. Mijn 
klachten werden vaak als stressgerelateerd of 
verwerkingsproblematiek bestempeld. Ik deed 
een training bij Herstel & Balans, heb mindfulness 
gedaan, gesprekken met een gespecialiseerde 
psycholoog gehad en ben intensief gaan sporten, 
maar de klachten bleven. Door de mindfulness 
heb ik wel geleerd om m’n verzet op te geven om 
weer m’n oude zelf te willen worden. Vroeger trok 
ik twee maanden met mijn rugzak door Borneo, 
nu kost ergens heengaan met de auto al een groot 
deel van mijn dagelijkse beschikbare energie. Wat 
vroeger relatief eenvoudige klusjes waren, zoals 
koken, is nu enorm belastend geworden, omdat ik 
veel meer moeite moet doen om het overzicht te 
bewaren.”

“Ik ben heel snel 
  overprikkeld”

 “Wat vroeger redelijk 
eenvoudige klusjes 
waren, is nu enorm 
belastend geworden”

Lange termijn
Duidelijk is dat mensen die behandeld 
worden vanwege hersentumoren of 
uitzaaiingen in de hersenen, veel vaker 
last hebben van cognitieve problemen. 
Dat komt door de ziekte zelf en doordat 
de behandelingen dan gericht zijn op het 
brein. Naast bestraling van de herse-
nen en chemotherapie kan hormonale 
therapie ook bijdragen aan cognitieve 
problemen. De verschillende soorten 
chemotherapie lijken  ongeveer even 
schadelijk voor het brein. Ook maakt 
het waarschijnlijk niet uit of iemand de 
chemo per infuus of pil krijgt toegediend.
Chemo kan twintig jaar na de behande-
ling nog zichtbare sporen nalaten in de 
hersenen. Schagen: “Dat is niet omdat 
chemokuren vroeger giftiger waren. 
Soms is de dosis nu zelfs hoger, omdat 
de bijwerkingen beter onder controle 
zijn.”  Met haar collega’s deed ze onder-
zoek onder 196 ex-borstkankerpatiënten 
die gemiddeld 21 
jaar geleden hun 
behandeling af-
sloten. Niet alleen 
presteren zij wat 
minder goed op 
cognitieve testen 
dan vrouwen die 
nooit kanker heb-
ben gehad, op de hersenscans waren ook 
(kleine) verschillen in zowel de grijze als 
de witte  stof te zien tussen deze twee 
groepen die de cognitieve problemen 
verklaren. De grijze stof zijn de zenuw-
cellen, de witte stof de verbindingen 
daartussen.

Internationaal
In verschillende internationale onderzoe-
ken varieert het percentage patiënten 
dat cognitieve problemen bij neuropsy-
chologisch onderzoek laat zien, tussen de 
15 en 70 procent. In de onderzoeken in het 
AvL is bij ongeveer 30 procent van de pa-
tiënten die chemotherapie ondergingen 
sprake van veranderingen in het cogni-
tief functioneren. Het gaat om subtiele 
veranderingen, benadrukt Schagen. De 
term ‘chemobrein’ wil ze liever vermijden. 
“Ik vind dat een negatief label. Bovendien 
zullen mensen dan sneller hun cognitieve 
klachten aan chemotherapie toeschrij-
ven, maar die kunnen ook een gevolg 
zijn van de angst, stress en vermoeidheid 
vanwege het ernstig ziek zijn.”
Wat de precieze rol is van langdurige 
stress, is nog niet heel goed uitgezocht. 
Bekend is dat langdurig verhoogde 
stressspiegels het cognitief functione-
ren kunnen beïnvloeden. Om het effect 

hiervan te 
onderzoe-
ken meet 
Schagen 
de hoeveel-
heid van 
het stres-
shormoon 
cortisol in 

het haar van patiënten. “Bovendien zou 
stress ook van invloed kunnen zijn op de 
doorlaatbaarheid van de bloed-hersen-
barrière. Dit is gebleken in dierproeven.” 

Per persoon anders
Mensen met bepaalde genetische 
kenmerken zouden wellicht gevoeliger 
kunnen zijn voor breinschade door 
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chemo, zo blijkt uit net gestart onderzoek 
in de V.S.. Vermoed wordt verder dat 
ouderen, mensen met een lage opleiding 
en mensen met bijkomende ziekten 
kwetsbaarder zijn voor de nadelige 
invloed van chemotherapie, omdat hun 
brein minder gemakkelijk de schade kan 
compenseren. Dit wordt onderzocht, 
maar de aantallen onderzochte patiënten 
zijn nu nog te klein om hierover 
conclusies te trekken. Door internationaal 
onderzoeksgegevens samen te brengen, 
zal hierover op korte termijn meer 
duidelijk worden, verwacht Schagen.

Training
Hoeveel patiënten in het dagelijks leven 
iets merken van de cognitieve verande-
ringen na chemotherapie, is verschillend. 
“Mensen met een druk bestaan dat hoge 
eisen stelt aan hun cognitieve vermogens, 
kunnen er relatief veel last van hebben. 
Voor mensen die veel op routine kunnen 
doen, zijn de cognitieve problemen vaak 
minder groot.”
Geheugentraining kan helpen om ermee
om te gaan. Het NKI ontwikkelt 
momenteel een speciaal trainings-
programma waarin mensen strategieën 
en vaardigheden aanleren om de 
cognitieve problemen na chemo te 
compenseren. Er start een pilot in 
september. “Ook mindfulness kan helpen 
om deze problemen het hoofd te bieden. 
Wellicht bevordert het ook herstel in het 

brein”, zegt Schagen. “Verder zou 
veel bewegen een positief effect 
kunnen hebben op het cognitief 
functioneren van kankerpatiënten. 
Maar bewijs dat dit specifieke 
schade door chemotherapie zou 

kunnen herstellen of verminderen, is er 
nog niet.” Een techniek als neurofeedback, 
waarbij mensen met behulp van feedback 
van de computer specifieke hersengolven 
trainen, is volgens haar onvoldoende 
onderzocht.

Bescherming
Wellicht kan het toedienen van 
beschermende medicatie voorafgaand 
aan chemo helpen. Ook hiernaar loopt  
onderzoek. Schagen: “In dierstudies  
blijkt dat de stof fluoxetine, ofwel 
het antidepressivum Prozac, tijdens 
chemotherapie het brein mogelijk 
beschermt tegen schade aan de 
hippocampus, een hersenstructuur die 
een belangrijke rol speelt bij leren en 
geheugen.” Omdat er regelmatig vragen 
over de effecten van chemo op het brein 
komen, ontwikkelt het AvL momenteel 
een folder. Toch merkt Schagen dat, 
ondanks alle vragen, de chemotherapie 
voor patiënten eigenlijk nooit ter 
discussie staat. “Ik heb pas één keer 
meegemaakt dat iemand daarvan wilde 
afzien vanwege de kans op cognitieve 
klachten. Mensen snappen heel goed de 
noodzaak van de behandeling.” 

Sanne Schagen ontving in 2002 een persoons-
gebonden financiering van KWF voor onderzoek: 
The incidence, nature and etiology of cognitive 
problems following chemotherapy for cancer.

Helma (58) onderging in 2002 een zware 
chemokuur en lichaamsbestraling en vervol-
gens een stamceltransplantatie vanwege 
aplastische anemie, een zeldzame bloedziekte. 
Ze was remedial teacher in het basisonderwijs, 
maar werd uiteindelijk afgekeurd. 
“Toen ik na de transplantatie acht weken in isolatie 
lag, probeerde ik Italiaans te leren, maar dat lukte 
totaal niet. Ik kon geen nieuwe dingen meer 
onthouden. Mijn kortetermijngeheugen bleek 

ernstig beschadigd. Ze moesten me iedere keer 
hetzelfde opnieuw vertellen. Toen ik weer thuis 
was en op de fiets boodschappen ging doen, wist 
ik de weg naar huis niet meer bewust. Gelukkig 
werkte de automatische piloot nog wel.  Ik heb een 
training gedaan bij Herstel & Balans. Daar moest 
iedereen bij binnenkomst z’n naam weer herhalen 
voor de anderen. Die herkenning was prettig, maar 
mijn geheugenproblemen waren wel het ernstigst. 
Ik heb mindfulness gedaan, oefen met de MAX 
geheugentrainer op tv, maak cryptogrammen en 
beweeg veel. Vooral neurofeedback heeft me erg 
geholpen. Daarbij zag ik op een EEG dat bepaalde 
functies verbeterden.  Als ik moe ben, kan ik nog 
altijd moeilijk op woorden komen en vergeet ik 
veel. Maar ik ben blij dat ik nog leef, al was de prijs 
soms behoorlijk hoog.”

 “Mijn kortetermijngeheugen bleek beschadigd”

 “Als ik moe ben, kan 
ik nog altijd moeilijk op 
woorden komen en 
vergeet ik veel”

“Het onderzoek naar de
 precieze mechanismes 
 is in volle gang”

Tips: 

•	Ga zo ontspannen mogelijk  
aan de slag met uw  
activiteit. 

•	Probeer de omstandigheden 
zo gunstig mogelijk te  
maken, denk daarbij aan:

   - goede voorbereiding en 
     organisatie;
   - orde (spullen op een vaste 
     plaats) en regelmaat;
   - zo min mogelijk afleiding 
     (geen tv of muziek op  
     de achtergrond);
   - ruim voldoende tijd. 
•	Begin bij het opbouwen 

met makkelijke dingen en 
doe dit een korte tijd. Voer 
geleidelijk aan de moeilijk-
heid op en verleng de tijd 
die u bezig bent. 

•	Vertel mensen in de  
omgeving over uw moeilijk-
heden om zo hun verwach-
tingen reëel te laten zijn. 
Uw klachten zijn immers 
niet zo duidelijk zichtbaar 
als een kaal hoofd of een  
gebroken been.  
(Bron: www.nfk.nl) 

www.kwfkankerbestrijding.
nl/kanker onder ‘behandelingen’, 
vervolgens ‘chemotherapie’, ‘bijwer-
kingen en gevolgen’  

kwf infolijn: 0800-022 66 22  
(ma-vrij 9.00-18.00 uur)



Huis vol herkenning

Al ruim tien jaar kunnen (ex-)patiënten en hun naasten 
terecht in het Alkmaarse 't Praethuys; een inloophuis waar 
professionele zorgverleners, vrijwilligers en lotgenoten elkaar 
treffen. Jan verloor recent zijn vrouw, Nili is volop in 
behandeling en Joke krabbelt net weer op. Fotograaf 
Mona van den Berg ging met alle drie op pad. 
 tekst Annemiek Verbeek  fotografie Mona van den Berg

beeldverhaal
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jan bij het graf van 
zijn vrouw carolien



Pas na maanden van onderzoek kreeg ze de diagnose, al 
snel bleken er uitzaaiingen in haar longen en lever en op 
haar ribben en ruggenwervel te zitten. Niet te genezen. 
Anderhalf jaar later overleed ze.  Jan: “Ze aanvaardde haar 
ziekte en pakte alle behandelingen aan. Ze bleef er zelf 
vrij rustig onder en kon er goed over praten.” Hun jongste 
dochter Sandra (21) had het zwaar met de ziekte van haar 
moeder en de oncologie-wijkverpleegkundige van de 
thuiszorg adviseerde om naar ‘t Praethuys te gaan. Jan: “Ze 
was zo enthousiast dat Carolien en ik ook zijn gaan kijken. 
Zij had er daarna geen behoefte aan om nog eens te gaan; 
ze kreeg veel bezoek van vriendinnen met wie ze over haar 
ziekte kon praten. Voor mij is het inloophuis onmisbaar bij 
de verwerking van wat er allemaal gebeurd is. Ook nu ga ik 
er zeker een paar keer per maand naartoe. De behoefte met 
iemand te praten, is niet meteen over nu Carolien er niet 
meer is. Geleidelijk zal het wel minder worden. Dat ik geen 
afspraak hoef te maken, maar gewoon kan binnenlopen 
als mijn figuurlijke kannetje vol is, dat is de kracht van 't 
Praethuys. Nu hoor ik de verhalen van lotgenoten die er nog 
middenin zitten, of net een dierbare verloren hebben. Die 
herkenning is helend, ook al rakelt het ook mijn eigen emo-
ties weer op. Die mogen er ook zijn, het moet er toch uit.”

jan met zijn dochter
bij het graf

“Dat ik geen afspraak
  hoef te maken, maar 
 gewoon kan binnen-
 lopen is de kracht 
 van 't Praethuys”

1
 
Jan (55) verloor een half jaar 

geleden zijn vrouw Carolien (52) 
aan darmkanker

1 Jan met dochter Sandra (21), zij woont net als doch-
ter Marjolein (23) nog thuis. Alle drie gaan ze regel-
matig naar 't Praethuys. Jan: “Ik weet dat ze vroeg of 
laat uitvliegen. Maar nu ben ik maar wat blij dat ik ze 
nog dagelijks om me heen heb.”

jAN:
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In het inloophuis werken drie vaste medewerkers en zo'n zeventig 
vrijwilligers.  Zelf werd Nel als jonge moeder geconfronteerd met 
kanker, toen haar toen vierjarige zoon ziek werd. Een paar maanden 
terug werd hij, nu een gezonde vent van 28, zelf vader. Nel: “Laatst liep 
hier een jonge vent binnen met drie kleine grietjes aan zijn hand. Dat 
zijn moeilijke momenten, zo'n situatie slaat je van de sokken. Het 
houdt ook nooit op. Je zwaait de een uit en een minuut later loopt 
er weer een ander binnen. Die confrontatie, dat kanker nog lang de 
wereld niet uit is, vind ik het zwaarst aan mijn werk.” Het werd haar 
met de paplepel ingegoten, het besef dat het leven in één klap een 
dramatische wending kan nemen. Wat haar fascineert, is de kracht 
van mensen om te overwinnen wat ze eerst voor onmogelijk hou-
den. “Na die eerste mokerslag, de verbijstering, het onbegrip en de 
woede, vindt bijna iedereen toch die kracht om door te gaan en ver-
der te leven. In 't Praethuys helpen we daarbij, door bezoekers een 
pallet aan mogelijkheden te bieden waaruit ze zelf kunnen kiezen. 
Dat kan een wandeling of een gesprek zijn, wat op dat moment voor 
die persoon goed voelt.”  

5 Psycholoog Nel (59) 
is de drijvende kracht 
van 't Praethuys    

psycholoog nel kleverlaan, 
staand in beeld tijdens een 

middag speksteek snijden. vaste 
bezoeker nili draagt een 

mondkapje tegen het stof, 
omdat ze veel last van 

haar longen heeft.

“Die confrontatie, dat kanker de
  wereld nog niet uit is, vind ik het 
  zwaarst aan mijn werk”

NEl:
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“Het is een warm bad, 
  omgeven met mensen 
  die verstand van 
  zaken hebben”

“Toen ik voor het eerst hoorde van 't Praethuys, dacht ik: dat is 
niks voor mij. Dat bleek een misvatting. Het is een warm bad, 
omgeven met mensen die verstand van zaken hebben, Zo heb-
ben ze me goed advies gegeven toen ik onenigheid had met 
mijn oncoloog. Ik voelde me daardoor gesterkt het gesprek 
met hem aan te gaan.”
Nili’s favoriete bezigheid in het inloophuis is speksteen snij-
den. “Dat wilde ik al doen toen ik jong was, maar het kwam er 
nooit van.” Het mooie ervan: “We hoeven tijdens het snijden 
niet over kanker te praten, maar het kán wel. Ik vind het enorm 
ontspannend om zo gefocust met zo’n steen bezig te zijn.”

5
 
Nili (72) kreeg 

vijf jaar geleden te horen dat 
ze borstkanker heeft

nili tijdens haar 
chemobehandeling

Nili:
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 “In 't Praethuys 
spreken ze de taal 
van kanker, ze begrij-
pen het proces waar 
je doorheen gaat”

1Joke (48) 
ex-borstkankerpatiënt

 

Haar moeder Corrie zat ernaast toen verpleegkundige Joke Harten-
berg het telefoontje van de huisarts kreeg: borstkanker. Krap een 
half jaar eerder was Joke's vader overleden. “Ik heb mijn moeder 
meteen beloofd: 'Mam, ik ga je overleven, wat er ook gebeurt.” In 
't Praethuys spreken ze de taal van kanker, ze begrijpen het proces 
waar je doorheen gaat. Nu er bij mij 'ex' voor patiënt staat, begint 
de verwerking voor mijn gevoel pas echt. De buitenwereld zegt 'je 
hebt je haar toch weer', of: 'fijn dat je weer kunt werken'. Dat je na 
twee jaar nog extreem vermoeid bent en de mentale klap nog niet 
te boven bent, dat begrijpen veel mensen niet.”  

joke met haar 
moeder

7 joke met haar man 
wim thuis. "toen ik 
ziek was, kookte wim 
heerlijke soepen. hij 
vond het vreselijk 
om mij zo ziek te zien, 
ik ben dankbaar dat 
hij er toch altijd was 
om mij te steunen.”

jOkE:

inloophuis ’t praethuys, ma.- do. 10:00-16:30 uur www.praethuys.com
nederland telt zo’n 60 inloophuizen. een overzicht vindt u op: www.ipso.nl
kijk ook op www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder 
‘organisaties en instituten’
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Levenslessen 
  van een ex-patiënt

Zie verlies als  
iets positiefs 
Niet voor niets zijn eerste 
les. Want bij kanker hoort 
verlies. Je haar, je zelfver-
trouwen of – in het ergste 
geval – je leven. Albert 
raakte een stuk van zijn 
lever, een long en een 
been kwijt. Eén dag voor 
zijn amputatie zei zijn 
arts: “Geef een afscheids-
feestje voor je been.” Hij 
nodigde iedereen uit die 
iets met zijn been te ma-
ken had gehad. Zoals een 
meisje met wie hij vaak 
voetjevrijde onder de 
tafel. Ze vertelden anekdo-
tes, lachten en hij danste 
met de verpleegster. Zijn 
laatste dans op twee be-
nen. Na de operatie heeft 
Albert nooit fantoompijn 
gehad. Hij houdt zich 
vast aan de gedachte dat 
hij geen been is kwijtge-
raakt, maar een stomp en 
een heleboel herinnerin-
gen aan zijn been heeft 
gekrégen. Alberts advies: 
“Als je iets verliest, over-
tuig jezelf er dan van dat 
je in ruil voor dat verlies 
iets terugkrijgt.” 

Las vóór een span-
nend moment een 
adempauze in van 
dertig minuten 
Tijdens zijn ziekte kreeg 
Albert meer dan vijftig 
röntgenuitslagen voor 
zijn kiezen. Gaande-
weg ontdekte hij de 
‘halfuursregel’: ontspan 
dertig minuten vóórdat 
je belangrijk nieuws 
krijgt. Concentreer je op 
je ademhaling, probeer 
aan iets leuks te denken 
en voel de spanning 
verdwijnen. Hierdoor, 
schrijft hij, komt slecht 
nieuws “minder hard aan 
en voel je je sterker.” En: 
“je krijgt een betere con-
trole over je angsten en 
reacties.” Albert gebruikt 
de regel nu ook bij het 
beantwoorden van een 
belangrijke e-mail of een 
emotioneel sms’je. “Dan is 
je antwoord niet gehaast 
of ondoordacht.”

Stel elke dag  
vragen  
Toen Albert nét wist dat 
hij kanker had, kreeg hij 
van zijn arts een notitie-
boekje. Hierin mocht hij 
alles opschrijven wat hij 
niet begreep. De dokter 
stak van wal over het 
behandeltraject en Albert 
pende driftig mee. Uitein-
delijk had hij 42 vragen. 
Zijn arts beantwoordde 
ze geduldig, stuk voor 
stuk. In het boek schrijft 
hij: “Hoe meer hij uitleg-
de, hoe rustiger ik werd 
[…] Antwoorden hebben 
een helende werking, ze 
helpen. Door vragen te 
stellen, krijg je het gevoel 
dat je leeft.” Moeilijke 
vragen stelde hij aan de 
dokter, minder moeilijke 
aan de verpleging en mak-
kelijke aan de verpleeg-
hulp. Of soms aan een 
kamergenoot. 

Houd een ‘levens-
dossier’ bij, naast 
je medische 
dossier
Tijdens Alberts laatste 
ziekenhuisbezoek werd 
zijn medische dossier op 
een karretje vervoerd. Zo 
dik was het geworden. 
Alles bijhouden, hij vindt 
het een mooie gedachte. 
Daarom begon hij na zijn 
ziekte aan een ‘levensdos-
sier’: een map waarin je 
gelukkige momenten 
vastlegt. Mensen om wie 
je moet lachen, plekken 
waar je blij van wordt. 
“Plak er gerust materiaal 
bij. Zoals stenen die je 
hebt verzameld op een 
eiland waar je zielsge-
lukkig was.” Het dossier 
beurt je volgens Albert op 
in moeilijke tijden, maar 
kan ook een onbetaalbaar 
geschenk aan vrienden 
en familie zijn. “Is er iets 
mooiers dan dat ze je nog 
beter leren kennen? Ik 
geloof van niet.” 

Les 1 Les 2 Les 3 Les 4

Op zijn veertiende hoort Albert Espinosa dat hij botkanker heeft. Tien jaar 
lang staat alles in het teken van de ziekte. Toch ziet hij deze periode als een 
van de mooiste uit zijn leven. De ervaringen die opdoet tijdens zijn ziekteproces, 
blijken waardevolle levenslessen. Hij  beschrijft ze  in de wereldwijde bestseller 
De gele wereld.  Kracht maakte een selectie. tekst Suzanne Geurts  

achtergrond

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder ‘leven met kanker’. meer lezen over kanker? 
ga naar onze uitgebreide online boekenkast: www.kwfkankerbestrijdning.nl/boekenkast
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vertelt schrijver Albert Espinosa (39). “Ontdekken wie je bent, 
waar je grenzen liggen en je angst voor de dood kwijtraken.” 
Deze manier van leven noemt hij ‘de gele wereld’. Geel staat 
voor warmte, zon, liefde en optimisme. In Spanje is het boek 
verfilmd als tv-serie Polseres Vermelles ('rode armbanden').
Steven Spielberg heeft getekend voor de verfilming van 
de Amerikaanse versie: The Red Band Society. 

Durf 'nee' te zeg-
gen in het leven
Dit advies kreeg hij van 
de oude meneer Fermín, 
zijn eerste kamergenoot. 
“Leer nee zeggen tegen 
wat je niet wilt, tegen 
verplichtingen en tegen 
extreme eisen.” Kortom, 
weiger iets als je onder-
buikgevoel nee zegt. 
Albert: “Ik heb echt  
tegen veel dingen in mijn 
leven nee gezegd. Tegen 
dingen in het ziekenhuis 
en tegen dingen daarbui-
ten […]. Maar als je met 
overtuiging nee zegt, 
kun je ervan uitgaan dat 
het klopt.” Bovendien, 
vertelde meneer Fermín: 
“Één nee zal vele ja’s 
brengen.”

Luister naar jezelf 
als je kwaad bent 
Zodra je hoort dat je kan-
ker hebt, stap je in een 
achtbaan van emoties. 
Dit kan voor jezelf en je 
naasten moeilijk zijn. 
Een arts-assistent in het 
ziekenhuis had bedacht 
dat Alberts tekeer mocht 
gaan tegen een cassette-
recorder. De truc zit ’m in 
het afluisteren. “De echo 
van je razernij”, noemt 
Albert dit. “Dan pas hoor 
je hoe absurd het is om 
de controle over jezelf te 
verliezen.”  Probeer dit 
in de hand te houden en 
spreek met iemand een 
codewoord af om je een 
halt toe te roepen. Alberts 
codewoord was ‘tumor’. 
“Ik heb dat woord altijd 
al een positievere lading 
willen geven. Na een 
tijdje werd ik niet meer 
boos. Het werkte.” 

Leer vanbinnen 
rustig te worden
“Om enig plezier te bele-
ven aan kanker moet je 
genieten van de verloren 
tijd, want daar draait het 
allemaal om als je deze 
ziekte hebt […] Ook al 
wil je het liefst weglopen, 
rennen, spelen, werken”, 
schrijft Albert. Dit inzicht 
kreeg hij tijdens de vele 
uren die hij in het röntgen-
apparaat doorbracht. Hij 
ontdekte hij een simpele 
‘meditatietechniek’, die 
hem rust gaf: haal diep 
adem, houd je adem 
even in, en laat ’m dan 
langzaam los. Herhaal 
dit twintig minuten. “Ik 
voelde me altijd een stuk 
beter toen ik uit de rönt-
genkamer kwam.” Ook nu 
ligt hij regelmatig even op 
bed om dat effect te berei-
ken. Een ‘miniwinterslaap’ 
noemt hij het.

Zoek ook buiten 
het ziekenhuis 
naar ‘kamer- 
genoten’ 
Albert heeft twintig  
kamergenoten gehad, 
van wie negentien hem 
iets bijzonders hebben 
gegeven.  Zijn beste 
kamergenoot heette 
Antonio. Hij speelde 
piano, terwijl Albert 
zong. Samen verzon-
nen ze liedjes als ‘Geef 
me een weekend vrij’. 
In zijn boek schrijft hij 
dat je in je kamergenoot 
“jezelf weerspiegeld kunt 
zien”. Je deelt ervaringen, 
lacht, luistert en troost 
elkaar. Het kunnen 
bijzondere mensen 
zijn, die je anders nooit 

zou ontmoeten. Albert 
noemt ze ‘gele zielen’, 
waar het laatste deel van 
zijn boek over gaat. Zijn 
advies: ga ook buiten het 
ziekenhuis op zoek naar 
‘kamergenoten’ of ‘gele 
zielen’. Als je je openstelt, 
kun je ze overal tegen-
komen. “In de lift, op het 
werk, in een winkel.” 

Les 5 Les 6 Les 7 Les 8

“Door kanker 
heb ik veel dingen 
geleerd die ik 
anders nooit zou 
hebben ontdekt”

Welke levensles wilt u delen? Mail uw levensles vóór 
13 september (max. 25 woorden!) naar redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. 
‘Quote Kracht’ en wie weet plaatsen we uw reactie op onze Facebookpagina. 
Houd deze dus in de gaten: www.facebook.com/KWFKankerbestrijding. De 
5 meest inspirerende levenslessen winnen een exemplaar van De gele wereld.
De gele wereld, uitgeverij Prometheus, € 16,95
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Prof. dr. Ate van der Zee is hoogleraar 
Gynaecologische Oncologie aan het UMC 
Groningen. Sinds 2012 is hij ook voorzitter 
van de Signaleringscommissie kanker 
(SCk); deze commissie geeft kWF advies 
over de te verwachten ontwikkelingen 
binnen de kankerbestrijding.   
tekst Lennard Bonapart  fotografie Ewoud Rooks
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Werken aan
wEtENscHAP

w
at voor adviezen 
geeft uw commis-
sie aan KWF? 
“In 2010 verscheen 
het rapport Kwaliteit 

van Kankerzorg in Nederland. Daar heb ik 
als hoogleraar aan meegewerkt voor 
ik voorzitter werd. Dit rapport maakte 
duidelijk dat er grote verschillen zijn in 
de kwaliteit van de oncologische zorg 
tussen ziekenhuizen in Nederland. In het 
rapport zijn aanbevelingen gedaan over 
stappen die in ons land gezet kunnen 
worden om betere kwaliteit van oncolo-
gische zorg te realiseren. Om zo de ver-
schillen in zorg tussen ziekenhuizen te 
verkleinen. Momenteel werken we onder 
mijn voorzitterschap aan rapporten over 
toegankelijkheid van dure geneesmid-
delen en over vroege opsporing van 
minder vaak voorkomende kankers. Per 
onderwerp wordt een werkgroep samen-
gesteld die zo’n adviesrapport opstelt. De 
rapporten geven een wetenschappelijk 
overzicht en sturen beleidsmakers aan 
op het gebied van kankerbestrijding.” 

Wat is u met name bijgebleven  
uit de periode waarin u  
onderzoek deed? 
“In 1994 promoveerde ik op onderzoek 
naar eierstokkanker, ik kijk daar met veel 
trots op terug. We deden voor die tijd 
redelijk uniek werk. We waren binnen de 
‘eierstokkankerwereld’ een van de eer-
sten die de link konden leggen tussen la-
boratorium en kliniek: het zogenoemde 
translationeel onderzoek. We hebben 
een weefselbank opgebouwd met de ge-
gevens en tumorweefsels van meer dan 
duizend patiënten met eierstokkanker. 
Uiteraard deden we alles met toestem-
ming van de patiënten. Met deze gege-
vens doen we veel onderzoek naar betere 
diagnose en nieuwe aangrijpingspunten 
voor de behandeling van kanker.” 

Zijn er nog meer van zulke  
highlights in uw carrière? 
“Ik denk terug aan 2009; we publiceer-
den toen een heel grote studie met 
gene-expression arrays in het vakblad Plos 
MED. Een array is een soort chipkaartje 

waarmee je kunt kijken hoe en welke 
genen er betrokken zijn bij een tumor. 
Uit dat onderzoek blijkt dat er allemaal 
verschillende soorten eierstokkanker 
zijn, met verschillende actieve genen, die 
je op verschillende manieren zou kunnen 
behandelen. Helaas kunnen we niet 
meteen patiënten behandelen op basis 
van zo’n array-onderzoek. Maar wellicht 
over vijf tot tien jaar wel, wanneer de 
relatie tussen de resultaten van het array-
onderzoek en de reactie van de tumor op 
de nieuw te ontwikkelen doelgerichte 
medicijnen duidelijker is.” 

Hoe ziet u de toekomst van de  
behandeling van eierstokkanker?
“Ik heb hoge verwachtingen. Opereren 
blijft een belangrijk onderdeel van de  
behandeling, waarbij het doel is de  
tumor zoveel mogelijk, liefst volledig,  
te verwijderen. De klassieke che-
motherapie blijft bestaan, maar we 
zouden graag verschillende soorten 
‘doelgerichte therapie’ willen toevoegen. 
Momenteel worden de eerste stap-

onderzoeker
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pen in deze richting gezet, waarbij er 
voorzichtig vooruitgang wordt geboekt. 
Doelgerichte medicijnen zijn middelen 
die zeer specifiek op een bepaalde kanker 
aangrijpen. Kanker verandert door de 
verbeterde mogelijkheden hopelijk 
van een dodelijke naar een chronische 
ziekte.”  
Van der Zee heeft ook een klinische on-
derzoekslijn opgezet voor patiënten met 
schaamlipkanker. “Daarmee hebben wij 
wereldwijd ‘de standaard gezet’: iedere 
specialist behandelt zijn patiënten 
volgens de regels die wij hebben geschre-
ven. De patiënt krijgt daarmee weten-
schappelijk gezien de best mogelijke 
behandeling. Het artikel uit 2008 staat 
in het vooraanstaande vakblad Journal  

of Clinical Oncology. Voor mij persoonlijk  
is dat echt een hoogtepunt uit mijn  
carrière.” 

Waren er ook tegenslagen in 
uw carrière? 
“Het is binnen het onderzoek natuurlijk 
niet altijd koek en ei. Wij hebben ook 
projecten gedaan waarbij we hoge 
verwachtingen hadden, maar die 
uiteindelijk niet uitkwamen. We wilden 
baarmoederhalskanker behandelen 
met zogenoemde peptide nucleic acids, 
kleine moleculen die heel specifiek op ge-
nen aangrijpen die vaak in baarmoeder-
halskanker veranderd zijn. We konden 
deze moleculen echter niet rechtstreeks 
bij patiënten toedienen, want ze zouden 

dan meteen afge-
broken worden in de 
bloedsomloop. Wij 
wilden ze daarom 
verpakken in een 
soort heel kleine 
vetbolletjes. Maar 
het lukte ons niet 

om deze kleine moleculen goed in de 
vetbolletjes in te pakken. Het was een te 
ingewikkeld idee en daarom is het nooit 
uitgevoerd.” 

Wat is het belang van  
KWF voor uw onderzoek? 
“Voor veel kankeronderzoek in Nederland 
is KWF doorslaggevend, zo zijn onder 
andere onze studies naar verschillende 
genen en naar schaamlipkanker  (mede) 
gefinancierd door KWF. Translationeel 
onderzoek staat daarbij hoog op de 
agenda. Fundamenteel onderzoek, naar 
wat kanker eigenlijk is, is ook belangrijk. 
Maar de vertaling naar de patiënt is waar 
het uiteindelijk om draait.”  

“De vertaling van 
  onderzoek naar de 
  patiënt: dat is waar 
  het om draait”

“We zetten de 
  eerste stappen 
  naar doelgerichte 
  therapie”

Prof. dr. Ate van der Zee is voormalig afde-
lingshoofd Obstetrie en Gynaecologie. Sinds 1 
januari 2013 is hij lid van de Raad van Bestuur 
van het UMC Groningen. 

www.kwfkankerbestrijding.nl/
onderzoek 
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Bijwerkingen zijn nagenoeg onvermijdelijk voor mensen die 
worden bestraald voor kanker in het hoofd- en halsgebied. Maar 
dankzij een nieuwe bestralingsmethode is er voortaan minder 
kans op complicaties, zoals schade aan de speekselklieren. Het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam past deze behandeling 
inmiddels ook toe bij andere kankersoorten. 
tekst Arnoud Kluiters  illustratie Jose Luis Garcia Lechner

 Nauwkeuriger 
   bestralen, minder 
complicaties

J
aarlijks wordt bij bijna drieduizend mensen in 
Nederland een tumor in het hoofd- en halsge-
bied vastgesteld. Afhankelijk van de soort tu-
mor en de ontwikkeling ervan kan de specialist 
dan bijvoorbeeld kiezen voor bestraling (radio-
therapie), waarbij de tumor wordt vernietigd. 
Bestraling leidt er vaak toe dat omringend weef-

sel en nabijgelegen organen worden aangetast. Het ene weefsel 
is gevoeliger voor radiotherapie dan het andere. Bestraling van 
een hoofd- of halstumor kan leiden tot permanente schade aan 
de speekselklieren, met ernstige, droge mondklachten tot gevolg. 
Die gaan gepaard met pijn, zweertjes, ontstekingen, kauw- en 
slikproblemen. 
Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de patiënten hierdoor pro-
blemen heeft met eten, slapen en spreken, dat ze last hebben van 
tandverlies en een verminderde mondhygiëne. Dit kan weer ge-
wichtsverlies tot gevolg hebben, een verminderde kwaliteit van 
leven en soms ook een sociaal isolement. 

Elk halfuur drinken
“Deze mensen moeten voortaan altijd elk halfuur een slok water 
nemen om hun mond te bevochtigen, dag én nacht. Dit heeft een 
enorme impact op hun kwaliteit van leven.” Dat zegt Sebastiaan 
Breedveld, werkzaam op de afdeling Radiotherapie van het Eras-
mus Medisch Centrum in Rotterdam. 
Om de kans op een droge mond zoveel mogelijk te beperken, is 
het daarom belangrijk de speekselklieren zo min mogelijk te 
beschadigen tijdens de bestraling. “Normaal gesproken maakt 
een laborant met behulp van een computer een bestralingsplan, 
waarin wordt bepaald hoeveel dosis er waar komt. Je kunt bij-
voorbeeld één speekselklier heel goed gaan sparen, maar dat gaat 
ten koste van andere speekselklieren en organen. Hierin probeert 
een laborant een optimale balans te vinden. Dit is een tijdrovend 
proces, dat soms wel twee dagen in beslag kan nemen.”

Snel en nauwkeurig
Na lang research te hebben gedaan promoveerde Breedveld enkele 
maanden geleden cum laude op een automatische methode voor 
het maken van een bestralingsplan. De berekeningen zijn niet al-

leen sneller klaar, ook is de kans op complicaties 
veel kleiner. “We hebben aangetoond dat we nu 
nauwkeuriger kunnen bestralen, waardoor het 
gezonde, omliggende weefsel beter gespaard 
blijft.” Het Erasmus MC past de automatische 
methode toe bij het behandelen van lever- en 
baarmoederhalstumoren en later dit jaar ook bij 
prostaattumoren. “Bij het bestralen van prostaat-
kanker is er daardoor minder kans op bloedingen 
rondom de endeldarm. En bij leverkanker lukt het 
nu om een groter deel van de nog gezonde lever te 
sparen. Momenteel onderzoeken we of we in de 
toekomst ook andere tumoren met deze methode 
kunnen behandelen.” 

Andere ziekenhuizen
Helaas is de aanpak niet zomaar over te nemen 
door andere ziekenhuizen, vertelt Breedveld. Dat 
heeft te maken met technische problemen (bijna 
elk ziekenhuis werkt met andere apparatuur en 
programma’s) en praktische kwesties (elk zieken-
huis hanteert eigen behandelprotocollen). Daar-
naast zijn er nog hindernissen van juridische en 
met name ook van financiële aard. “Dit is allemaal 
op te lossen, maar het kost tijd. We zijn inmiddels 
zelf overgestapt op een makkelijker aan te sturen 
systeem, waardoor het voor de laborant eenvou-
diger wordt om ermee te werken. Nu we dit op de 
rails hebben, zou het ook voor andere ziekenhui-
zen makkelijker te gebruiken zijn. Op dit moment 
werken we, als eerste stap voor verspreiding, aan 
een mogelijkheid waarmee andere ziekenhuizen 
hun behandelplannen door ons kunnen laten 
doorrekenen, zodat ze zien wat voor hen de ver-
betering is.”  

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker 
bij radiotherapie onder ‘behandelingen’
www.erasmusmc.nl/radiotherapie

de behandeling
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“Elk halfuur een 
slok water nemen, 
dag én nacht, dat 
heeft een enorme 
impact op je leven”
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So we ride for the roses
We ride for those in the sky
We ride for the roses
To never say goodbye

Boeken
films, apps 
& muziek

Boek
Lezen tot het einde
De moeder van Will krijgt te horen dat ze 
kanker heeft. De kanker kan niet gestopt 
worden, maar wel vertraagd. Will brengt 
veel tijd door in het ziekenhuis. Om het 
wachten wat te veraangenamen gaat hij 
samen met zijn moeder boeken lezen en 
bespreken. Zo vormt zich een leesclub met 
slechts twee leden; een moeder en een zoon.
De leesclub voor het einde van het leven, 

Will Schwalbe, Uitgeverij Ambo, € 19,95,

ISBN 9789026323065

DVD
Voor ik doodga
Tessa is zeventien en ongeneeslijk ziek, 
ze weet dat ze nooit achttien zal worden. 
Om tot het laatste moment alles uit 
het leven te halen maakt ze een een lijst 
met dingen die ze nog wil doen. Verliefd 
worden op buurjongen Adam staat niet 
op haar lijst, maar is al snel de meest 
bijzondere ervaring. Gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Jenny Downham. 
Voor ik doodga, Regisseur Ol Parker, 

verkrijgbaar op DVD, € 13,49 via bol.com

Boek 
De juiste keuze maken
Diagnose kanker; en nu? Kiezen bij kanker biedt 
patiënten en naasten praktische handvatten 
om te kunnen kiezen tussen de vele behan-
delingen voor borstkanker, prostaatkanker 
en hersentumoren.  Auteur Paul Kil is uroloog 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Corine 
Koole is schrijver voor Volkskrant Magazine,  
De Morgen en Linda. 
Kiezen bij kanker. (Hoe) laat ik mij behandelen?, 

Paul Kil en Corine Koole, Uitgeverij Bert Bakker, 

€ 19,95, ISBN 9789035138049

Over het lied: 
 “Vorig jaar was ik er bij, ik herinner me goed hoe het 
voelde om daar te zijn. Ik zag mensen op de fiets die ik 
kende en mensen in het publiek met vochtige oogjes. 
Op dat moment besefte ik dat iedereen met dezelfde 
reden hier was. Niemand vraagt “Hey, jij hier?” iedereen 
weet waar het om draait. Dat ontroerde me. Tekstschrij-
ver Renegade heeft me geholpen met het vinden van de 
juiste woorden. Hij is ook bij Delta Ride for the Roses 
geweest en heeft meegemaakt hoe het is. Daardoor 
begreep hij gelijk wat ik bedoelde en vulde mij goed 
aan. Ik wilde er geen zwaar nummer van maken, maar 
juist de nadruk leggen op het saamhorigheidsgevoel 
dat er tijdens dit evenement hangt.”   

Download ‘Ride for the Roses’ voor € 0,99 op www.itunes.com 
Een deel van de opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.

ook met uw boek, lied of filmpje in kracht? mail naar 
redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. kracht lezerspodium
meer boeken op: www.kwfkankerbestrijding.nl/boekenkast

media

App 
Deel je verhaal
1 op de 3 mensen krijgt 
kanker. Iedereen ervaart 
dat anders. 
Wat is uw verhaal? 
Deel uw ervaringen in 
tekst en/of beeld in ons 
verhalenboek. Ga naar 
Deel je verhaal op: 
www.facebook.com/
kwfkankerbestrijding

App
Vroeg ontdekken   
Zaadbalkanker is de meest 
voorkomende kanker bij 
mannen tussen de 15 en 35 
jaar. Bij vroege ontdekking 
is er 90 procent kans op gene-
zing. Stichting Zaadbalkanker 
heeft nu de Check your 
friends app om zelfonderzoek 
te stimuleren. 

(gratis voor iphone en android)
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Lezerspodium
Lezers van Kracht over hun zelfgeschreven boek of lied. 
Deze keer Josie over haar lied Ride for the Roses. Ze schreef 
het in opdracht van de organisatie van Delta Ride for 
the Roses ter ere van het vijfjarig jubileum. 
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fotografie Goffe Struiksma

Maandagochtend, grote visite. De benauwde kof-
fiekamer is tot de laatste stoel gevuld met witte 
jassen. Er zijn twee oncologen, drie specialisten in 
opleiding, twee co-assistenten en ikzelf. We kijken 
naar het bloedbeeld van mevrouw Mulder, dat op 
een scherm is geprojecteerd. Aan de gezichten 
van de medici valt af te lezen dat het niet best is.  
“Hoe lang heeft ze al koorts?” De oudste van de 
twee oncologen stelt de vraag zonder zijn ogen 
van het scherm af te wenden. “Sinds opname”, 
antwoord ik in de veronder-
stelling dat de vraag aan mij 
is gericht, “ruim zes dagen 
dus.” “En hoe lang krijgt ze al 
Meropenem?” “Net zo lang, 
de eerste gift was op de dag 
van opname.”  Wat volgt is 
een verhitte discussie over 
het hoge CRP, de leukopenie 
en de daarmee samenhangende, aanhoudende 
koorts. Ik hoor het medisch-technisch gebeuren 
gelaten aan.

Mevrouw Mulder ken ik als een vermoeide vrouw 
die het liefst de hele dag slaapt.  Eten doet ze niet. 
Af en toe drinkt ze een half flesje Nutridrink, op 
aandringen van haar man of de verpleging. Tij-
dens eerdere opnames vertelde ze nog graag over 
de Opstand en de Tachtigjarige oorlog. Maar het 
Plakkaat van Verlatinghe lijkt de voormalig ge-
schiedenislerares inmiddels niet meer te boeien. 
Ze heeft er de fut niet voor. Alles dat haar uit de 
slaap houdt lijkt ze als irritant te ervaren. 
Ze verkeert in haar laatste levensfase. Twee kuren 
heeft ze dit jaar ondergaan, allebei zonder succes. 
Volgende week staat er nog een kuur gepland. De 
hoop is dat deze wel aanslaat en er nog wat tijd 

rest om samen thuis door te brengen. De kans 
daarop is klein, gezien haar conditie.

Als verpleegkundige voel ik mij soms behoorlijk 
eenzaam in mijn beleving. Ik verpleeg een ster-
vende vrouw, dat zie ik. Maar de familie wil alleen 
praten over de behandeling. Over hoe de koorts 
bestreden wordt, hoe het met de bloeddruk is en 
of er nog kweken zijn gedaan. “En zorg je er alsje-
blieft voor dat ze voldoende binnenkrijgt?” 

Tijdens de grote visite wordt 
besloten de antibiotica uit te 
breiden en nog een scan van 
de longen te maken. Zolang 
we met z’n allen zoeken naar 
mogelijkheden om mevrouw 
Mulder toch die laatste kuur 
te laten ondergaan, hoeven 
we het niet over het einde 

te hebben.  Op het prikbord in de koffiekamer, 
precies achter de twee oncologen, hangt een 
brief. Hij is geschreven door de echtgenote van 
meneer Venema. Voor aanvang van de grote visite 
heb ik hem gelezen. Meneer Venema is onlangs 
overleden. We worden in de brief bedankt voor de 
uitstekende zorg. Ook meneer Venema hebben 
we lang doorbehandeld. Net als de familie Mulder 
wilden meneer en mevrouw Venema niet over 
het einde praten. Meneer Venema is nu dood en 
mevrouw Venema, zo schrijft ze, is dankbaar voor 
hoe het is gegaan. 
Misschien moet ik niet zeuren over de eenzaam-
heid van mijn beleving. Misschien is het goed 
als ik leer inzien dat mensen het gewoon prettig 
vinden dat er een taboe rust op de dood. 

“De familie 
wil alleen praten 

over de 
behandeling ”

taboe
Hugo van der Wedden 

(1975) is verpleegkundige, 
medisch socioloog en 

publicist. Hij deed onder 
meer onderzoek naar 

reanimatie en Alzheimer. 
www.hugovanderwedden.nl

Twitter: @hugovdwedden

column

twitter: @KWF_nl
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     “Rita is een brenger van 
hoop. Na drie keer kanker 
      kwam ze er bovenop”

TINEKE (52)
“Ik ben verkeerd gebakken. Als kind heb ik een zware hartopera-
tie gehad, op mijn veertigste raakte ik door multiple sclerose van 
mijn navel tot mijn tenen verlamd en op mijn vijftigste kreeg ik 
borstkanker. Benieuwd wat ik op mij zestigste krijg, grap ik wel-
eens. Ik heb mijn hele leven al een vast vertrouwen in God, maar 
als je zoveel ellende over je heen krijgt, ga je toch vragen stellen. 
Heeft God er een bedoeling mee? Voor ik ziek werd had ik een 
ongezond druk leven. Ik werkte veertig uur per week en ook de 
weekends stonden vol gepland. Was het Gods plan dat mijn man 
en ik gedwongen werden het rustiger aan te doen? De waarschu-
wing had wel ietsje minder gemogen!
Dit voorjaar hoorde ik dat mijn schoonzus botkanker heeft. Het 
kwam aan als een mokerslag, haast nog erger dan toen bij mezelf 
kanker werd ontdekt. Je staat aan de zijlijn, kunt alleen machte-
loos toekijken. Sindsdien kan ik het niet opbrengen naar de kerk 
te gaan. De positieve teksten over dat alles altijd weer goed komt, 

trek ik nu even niet. Maar dat God mij en op dit moment vooral 
ook mijn schoonzus zal dragen als we het moeilijk hebben, 
daarvan ben ik overtuigd. Elke avond bid ik daarvoor.

Al mijn vragen over God en de zin van het leven kan ik be-
spreken met Rita, die net als ik bij de protestantse kerk 
van Nesselande zit. Rita is geestelijk verzorger en heeft 
zelf ook kanker gehad. Niemand die me zo goed begrijpt 
als zij, niemand met wie ik zo fijn kan praten en bij wie 
ik mijn twijfels kan uiten. In de zomer van 2011, toen ik 
midden in de borstkankerbehandelingen zat, stopte 
ze een lieve brief bij me in de bus en een boekje over 
kanker dat ze een jaar daarvoor zelf had geschreven. 
Als voorgangster in de kerk droeg ze gebeden voor me 
op en draaide ze precies die muziek die mij raakte en 

troostte. Zingen is alles voor me, het christelijke 
koor is mijn uitlaatklep. Tijdens de moeilijkste 

momenten heb ik veel in mezelf gezongen: 
‘Heer in de hemel, zie ons aan, geef ons de 
kracht om door te gaan’.
Behalve een grote steun is Rita voor mij 
ook een brenger van hoop. Als ik het even 

niet zie zitten, dan denk ik aan hoe zij er na 
drie keer kanker weer bovenop is gekomen.” 

30

Ernstig ziek zijn roept veel vragen op, ook als je een vast 
vertrouwen hebt in God en het hiernamaals. Tineke vindt veel 
steun bij Rita, geestelijk verzorger en zelf herhaaldelijk 
getroffen door kanker. tekst Ilse Ariëns  fotografie Ruben Eshuis

over elkaar
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 “Weten dat er iemand 
 voor je bidt, dat doet 
    ons allebei veel goed”

RITA (58)
“Het blijft een hele klus om een zwaar ziekteproces te doorstaan, 
ook als je gelovig bent. Ik vertrouw op God en geloof in het hierna-
maals, mijn hele leven al, maar toen ik zelf tot driemaal toe kan-
ker kreeg, ontkwam ik net als ieder ander niet aan gevoelens van 
chaos, angst en kwetsbaarheid. Mijn geloof is niet gaan wanke-
len, maar er kwamen wel veel vragen naar boven. Daarom herken 
ik de vragen en twijfels van Tineke.
Toen ik hoorde van Tinekes borstkanker, had ik zelf nog geen jaar 
geleden de laatste behandeling achter de rug. Je denkt meteen 
weer terug aan de tijd dat je zelf nog in grote onzekerheid zat over 
operaties, bestraling en chemo’s. De ondraaglijke spanning over 
of het goed zou aflopen, daar zaten Tineke en haar man Arjan nu 
mee. Als je bij dezelfde kerkelijke gemeente zit, dan lijd je met el-
kaar mee. We bidden voor elkaar en onze predikant bidt voor ons 
allemaal. Ik vond het dan ook vanzelfsprekend om me bij Tineke 
als lotgenoot te melden. Omdat ik weet wat het is om met je ei-
gen sterfelijkheid te worden geconfronteerd, maar ook omdat ik 
werk in de palliatieve zorg. Praten over ziekte en dood is mijn vak.
Het is niet dat ik Tineke voortdurend moed inspreek. Ook niet dat 
ik als professional mooie antwoorden heb op vragen als ‘waar is 
God in dit gebeuren?’, ‘waarom treft het mij?’ en ‘waarom is er zo-
veel lijden op aarde?’ Wat ik wel kan doen, is er voor haar zijn, naar 
haar luisteren en haar meetrekken in de strijd tegen kanker. Ik 
heb geen antwoord op de vraag waarom we kanker krijgen, maar 
ik weet wel dat God bij ons is en ons de kracht wil geven om de 
ziekte te dragen.
Ik heb zelden lange, zware gesprekken met Tineke. Ze is niet een 
van mijn cliënten, maar een kerkgenoot en buurtgenoot. Ze 
straalt ook totaal geen hulpbehoevendheid uit, maar juist strijd-
vaardigheid. Nu Tineke een tijdje de kerk mijdt, spreken we elkaar 
af en toe buiten op straat of tussen de shampoo bij de drogist. Een 
half woord is genoeg om onze verbondenheid te voelen. Begin dit 
jaar leek bij Tineke de borstkanker terug te zijn. Loos alarm, maar 
ik kon haar steunen. Omgekeerd snapt zij hoe beschadigd ik me 
af en toe kan voelen door de littekens die de kanker achterliet. Te 
weten dat er iemand is die voor je bidt, die écht naar je luistert en 
je écht begrijpt, dat doet ons allebei veel goed.”   

rita renema is geestelijk verzorger in verpleeghuis pniël en palliatief 
centrum de regenboog. www.ritarenema.nl



Wie ziek is, moet goed eten. Maar wat als je te moe bent om 
te koken en van bijna alles misselijk wordt? lezers sturen ons 
de recepten die hen erdoorheen hebben gesleept. Deze keer: 
Rob, die leukemie had, over de smaakexplosie van 
een goede Thaise curry.  tekst Arnoud Kluiters  fotografie Mo Barends

Het recept 
van...Rob
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K
ort voor de start van zijn 
chemokuur zag hij de zware 
behandeling nog wel zitten. 
“De ontstekingsremmende 
prednison maakte me honge-
rig en mijn verpleegkundige 

stilde de honger met tosti’s en soep. Kom maar 
op met die chemo, dacht ik hoopvol.”
Maar Rob kwam daar snel van terug. De chemo 
tastte het gevoel in zijn keel, slokdarm en darmen 
volledig aan. “Ik verloor mijn smaak, had op veel 
plekken een schraal gevoel en veel pijn. Zelfs mijn 
favoriete broodje oudbelegen smaakte opeens als 
een flauw hapje. Alle triggers in mijn mond waren 
lamgelegd.”  Een aangepast ziekenhuismenu 
bestond in die tijd nog niet. “Ik had me maar te voe-
gen naar de plat du jour, waar ik me echt doorheen 
worstelde om toch te blijven eten. Eén prikkel was 
er wekelijks wel, op woensdagmiddag: dan was er 
een Aziatische maaltijd, lekker pittig. Ik heb veel 
gereisd in Azië en ben gek op oosters eten.”
Ruim 30 kilo viel Rob in die periode af. “Eenmaal 
thuis duurde het nog zo’n twee maanden voor ik 
heel geleidelijk ontdekte of iets naar gebraden ge-
hakt of naar kaas smaakte. Uiteindelijk ging ik ook 
weer vaker oosters eten. Met stip op één staat nog 
steeds de Thaise curry met kip. Die at ik tijdens mijn 
ziekte vooral met zachte texturen zoals bami of 
rijst. Dat slikt heel makkelijk door: je kunt het zelfs 
slurpen. Chilisaus of een heel pittige wasabi erbij; 
dat waren geweldige smaakexplosies voor me. Dan 
begon ik enorm te zweten. En dan drong heel diep 
tot me door dat ik er nog was.”  

meedoen aan deze rubriek? mail uw recept + toelichting 
naar redactie@kwfkankerbestrijding.nl o.v.v. 

       krachtkoken 

rob hielp als (letterlijk) proef-persoon mee aan het project 
‘beleef je smaak’, van restaurant de librije in zwolle. doel 
is meer inzicht te krijgen in de veranderende smaakbeleving 
van mensen die zijn behandeld voor kanker. 
www.beleefjesmaak.nl/recepten

kracht koken
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 “Heel diep drong
 tot me door dat 
 ik er nog was”

rob:

ingrediënten:
• 300 gram witte rijst
• 2 eetlepels zonnebloemolie
• 300 gram kipfilet, in blokjes van 2 centimeter
• 1 zakje currypasta (geel) (70 gram)
• 3 tomaten, in partjes
• 1 pak tuinerwten (450 gram, diepvries)
• 1 blikje kokosroom (165 milliliter)
• snufje zout

Stap 1.   Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Stap 2.   Verhit de olie in een wok en bak de kip in 3 minuten rondom
                       bruin. Roer de currypasta erdoor en bak die 1 minuut mee.  
Stap 3.   Voeg de tomaten en bevroren tuinerwten toe en bak nog 
                      drie minuten.
Stap 4.   Schenk de kokosroom erbij en laat 3 minuten stoven.  
                       Breng op smaak met zout. Serveer de curry met de rijst.
                       Extra lekker met verse koriander.

Thaise kip  
         met curry

meer recepten op: www.kwfkankerbestrijding.nl/
krachtkoken 

Voor 4 personen 
Bereidingstijd maximaal 40 minuten

Marjolanda: “Bij meer dan de 
helft van de kankerpatiënten 
komen smaak- en geurveran-
deringen voor; soms tijdelijk, 
soms blijvend. De verschillen in 
klachten zijn groot en wisselen 
soms per dag. De één proeft 
weinig meer of vindt bepaalde 
smaken opeens vreselijk vies 
– denk maar aan wat griep 
doet met je smaakbeleving. De 
ander heeft vooral last van een 
vieze smaak, zodat water soms 

naar petroleum smaakt. Er 
kunnen verschillende oorza-
ken zijn. Zo brengt de ziekte 
zelf stoffen in het bloed die 
smaak en reuk ontregelen. Ook 
radiotherapie op hoofd en hals, 
koorts, uitdroging, infecties in 
de mond en bepaalde medicij-
nen veranderen de smaak. Er is 
nog veel onderzoek nodig om 
deze complexe klacht helemaal 

te kunnen verklaren. 
Door al die mogelijke oorzaken 
van smaakverandering is er 
geen standaardadvies. Een 
diëtist kijkt samen met een  
patiënt naar beperkingen en 
mogelijkheden. Maatwerk 
dus. De kern van het advies 
is meestal: aanpassen aan de 
smaak van dát moment, blij-
ven uitproberen én volhouden.”

Marjolanda Kennis is  
als diëtist oncologie  
werkzaam bij De Wever/
Instituut Verbeeten in 
Tilburg. Samen met 
collega Ellen de Gier van 
ziekenhuis Bernhoven 
geeft ze lezers advies. 

Wat vindt de diëtist?

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker onder ‘acute leukemie’



samenwerking
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“Door de Lastmeter 
  krijgt de arts meer 
  inzicht in de patiënt”

Veel (ex-)patiënten hebben behoefte aan psychische 
ondersteuning tijdens en na hun behandeling. KWF 
Kankerbestrijding en zorgverzekeraar Menzis slaan 
sinds 2011 de handen ineen om de screening van 
psychosociale problemen bij kankerpatiënten te 
verbeteren. Met de Lastmeter bijvoorbeeld. 
“Al bij het eerste gesprek, twee jaar terug, bleek dat  
we veel raakvlakken hebben”, vertelt Nanda de Jong, 
accountmanager van Menzis. “We willen allebei de zorg 
voor kankerpatiënten verbeteren. Veel mensen hebben 
behoefte aan psychische ondersteuning tijdens en na 
hun behandeling. Het is nog geen automatisme van 
artsen en verpleegkundigen om hieraan aandacht te 
besteden. Er is niet altijd tijd voor of ze weten niet 
naar wie ze kunnen doorverwijzen.”
KWF Kankerbestrijding en Menzis concentreren zich 
op vier thema's. “We verwijzen klanten met vragen  
over kanker door naar de KWF Kanker Infolijn. Daarnaast 
organiseren we voor KWF fondsenwervende activiteiten. 
Ook bieden we een collectieve verzekering aan voor  
KWF-donateurs, waarbij een deel van de opbrengst  
naar KWF gaat. Tot slot onderzoeken we samen hoe 
we de psychosociale screening in ziekenhuizen kunnen 
verbeteren.” Om te weten aan welke (psychosociale) 
ondersteuning patiënten behoefte hebben, wordt er  
een meetinstrument gebruikt, de zogenoemde Lastme-
ter. Met deze vragenlijst, ontwikkeld door het Integraal  
Kankercentrum Nederland (IKNL), krijgen artsen en 
verpleegkundigen beter zicht op de behoeften van de 
patiënt. Onlangs is er een pilot afgerond waarbij het 
gebruik van de Lastmeter werd onderzocht bij darm-
kankerpatiënten in twee ziekenhuizen, in Groningen 
en Enschede. “Ons doel is dat de Lastmeter standaard 
gebruikt wordt in de zorg.” De Jong hoopt met deze 
samenwerking een extra steentje bij te dragen aan de 
strijd tegen kanker. “Het is heel bijzonder dat dat kan via 
mijn werk; een extra reden om bij Menzis te werken.”  

tekst Resi Lankester  fotografie Ruben Eshuis

voor donateurs van kwf is er een voordelige collectieve  
verzekering. u krijgt korting én menzis doneert voor iedere 
betalende verzekerde 25 euro aan kwf kankerbestrijding. 
www.menzis.nl /kwf,  www.iknl.nl 
kwf infolijn: 0800-022 66 22 (ma-vrij 9.00-18.00 uur)
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Bijzondere acties 2012

steun deze actie voor kwf door te doneren op abn amro 
rek.nr. 61.78.78.846 t.a.v. fietsteam. opgeven voor volgend 
jaar kan ook. kijk op: www.fietsteamvoorgoededoelen.nl

Als lid van het Fietsteam voor goede doelen 
fietste Nick  (23) met  een groep vrienden in  
negen dagen van Heemskerk naar Parijs. 
833 kilometer voor kWF kankerbestrijding. 
Met deze reis en de verkoop van fietstenues  
hebben zij al 1.250 euro opgehaald.
tekst Jessica Saras

“Fietsen maakt mijn hoofd leeg. Toen ik voor het eerst op 
een racefiets zat, was ik direct verkocht. Drie keer trappen 
en je bent aan de andere kant van de stad. Ge-wel-dig! Na 
die ervaring vond ik het hoog tijd dat mijn vrienden kennis 
maakten met dit fenomeen. Samen hebben we op 1 januari 
2013 het Fietsteam voor goede doelen opgericht. We kozen 
voor KWF Kankerbestrijding omdat iedereen met kan-
ker te maken heeft. En iets leuks aan iets goed koppelen, 
maakt het twee keer zo leuk.”  De reis zelf is negen dagen 
afzien. Het is koud en nat, maar de mannen halen Parijs. 
“We hebben veel gelachen, gehuild, banden geplakt, wc’s 
verstopt en ontstopt en op elkaar gescholden. Maar man, 
wat hebben we een lol gehad. Volgend jaar zeker weer een 
tour van minstens zoveel kilometer maar dan zoeken we 
het iets zuidelijker op, Spanje of Italië. Ergens waar het 
warm is.”

in actie

“Iets leuks aan iets
  goeds koppelen 
  maakt het twee   
  keer zo leuk”

nick:



Uw gift heeft mijn
papa weer een
morgen gegeven

> Bekijk het hele verhaal op
    kwfkankerbestrijding.nl

Geef voor kankeronderzoek

Collecteweek
2 t/m 7 september

iedereen verdient een morgen
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