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,,begin 2010 hoorde ik dat ik borstkanker had. mijn eerste re-
actie was: dát kan niet. ik heb drie kleine kinderen. Ze heb-
ben alle drie borstvoeding gehad. ik leef gezond en kanker 
zit niet in de familie. ik zocht naar oorzaken. maar die zijn 
er niet. Het is gewoon domme pech. Omdat ik zo jong ben, 
kwam ik in aanmerking voor alle behandelingen, zoals be-
straling, chemo, okseltoilet en hormoontherapie. ik wilde al-
les zo snel mogelijk achter elkaar. Dat is ook gebeurd.

Steun
tussen de behandelingen door ben ik blijven werken. Dat 
wilde ik per se en mijn werkgever zorgde gelukkig voor 
aangepast werk, opdat ik geen tijdsdruk had. mijn collega’s 
vonden het bewonderenswaardig dat ik kwam werken. ik 
kreeg veel steun op de werkvloer en ook van mijn leiding-
gevenden. Daar ben ik heel blij om. ik was aanvankelijk best 
bang. Dat mensen me zouden aanstaren. maar dat gebeurde 
niet. ik ben heel open geweest over mijn ziekte. ik mailde 
updates rond naar familie, vrienden en collega’s over hoe het 
me ging. ik was en ben blij dat mensen reageerden. ik snap 
wel dat het moeilijk is. maar je kunt beter iets verkeerds dan 
helemaal niets zeggen. 

Het was raar allemaal, want we zaten in een reorganisatie en 
een tijdelijke verhuizing op het werk. Het inpakken van mijn 
spullen leek mij erg confronterend. maar mijn collega’s heb-
ben zelfs mijn verhuisdozen ingepakt.

Menselijk
mijn behandelingen duurden zo’n twee jaar. als je zo lang 
ziek bent, kom je dus in de Wia. maar ik wilde per se in loon-
dienst blijven. ik hoefde geen stempel van een uitkeringsge-
rechtigde. Die twee jaar zijn veel te kort. Het geeft mensen 
– zeker als ze kanker hebben – niet de kans om fatsoenlijk te 
herstellen en aan de slag te gaan. gelukkig heb ik een uitke-
ring kunnen mijden. mijn baas was coulant en ik ben steeds 
in loondienst kunnen blijven. ik heb wat dat betreft een per-
fecte werkomgeving. ik ken verhalen van mensen die direct 
na de bestraling weer aan het werk moesten. terwijl ze er niet 
aan toe waren. ik snap wel dat het crisis is, maar we moeten 
het menselijke niet uit het oog verliezen.
in oktober 2011 had ik mijn laatste operatie. ik was daarna 
erg moe en heb toen enkele weken rust gekregen. Dat heeft 
me goed gedaan want daarna kon ik er beter tegen. begin 
dit jaar ben ik weer echt begonnen. via een opbouwschema, 
dat ik met de bedrijfsarts had gemaakt. Ook kreeg ik van mijn 
werkgever professionele ondersteuning bij het oppakken van 
het normale leven. Het begon met een paar uur werken per 
dag en daar kwamen iedere week enkele uren bij. al vrij snel 
zat ik op mijn vaste 24 uur. ik ben blij dat ik terug ben. 

Het is wél 
anders. ik 
kan nu geen vijf 
dingen meer plan-
nen in één weekend. 
Doe ik het wel, dan 
moet ik op maandag vrij 
nemen om bij te komen. Dat 
hoefde een paar jaar geleden 
niet. soms word ik overvallen 
door een heftige vermoeidheid. 
Die kende ik voorheen niet. nu 
gaat het best goed, maar mijn 
concentratievermogen is in het 
begin een stuk minder geweest. Ook 
had ik moeite dingen te onthouden. 
ik heb geleerd afspraken met collega’s 
in te roosteren, opdat niet iedereen 
aan mijn bureau staat. Zo kan ik me meer 
concentreren op mijn werk. als ik het geen 
hele dag volhoud, ga ik naar huis. neem ik 
even rust en maak ik dat rapport ’s avonds 
af. Dit is het fijne van flexibel werken, dat 
je thuis inlogt en dingen af kunt maken. mijn 
baan is een wezenlijk onderdeel van me. 
toen ik kinderen kreeg koos ik er bewust voor 
aan de slag te blijven. ik wil me blijven ontwik-
kelen. Dat is niet veranderd door mijn ziekte.

toen ik hoorde dat ik borstkanker had, ging er van 
alles door me heen. ik was in feite mijn begrafenis 
al aan het regelen maar gelukkig waren die gedach-
ten gauw verdwenen. De angst dat het terugkomt 
blijft. maar statistisch gezien heb ik daar net zoveel 
kans op als iedere andere gezonde vrouw. 

Tocht
ik heb een paar weken geleden een tweedaagse, 
zestig kilometer lange wandeling van A Sister’s Hope 
gelopen. Dat is een sponsortocht waarmee geld voor 
onderzoek naar borstkanker wordt ingezameld. ik 
wilde iets terug doen voor lotgenoten en tegelijkertijd 
mijn conditie opbouwen. ik heb ruim 4.000 euro aan 
sponsorgeld opgehaald en in totaal is 510.000 euro 
ingezameld. Dit brengt ons een stap dichterbij het 
doel van deze tocht: genezing van borstkanker voor 
iedereen. Hopelijk hoeft straks niemand meer bang 
te zijn voor deze ziekte. Die tocht was voor mij een 
prachtige afsluiting van een zware periode.”

nathalie Dohmen
Had borstkanker, is juridisch medewerker Toezicht & 
Handhaving bij de gemeente Roerdalen (41)

,,ik dacht: als ik die chemo maar door kom, dan is de rest 
peanuts. alle andere uitdagingen, zoals werk, zou ik gemak-
kelijk aan kunnen. maar ik kwam van een koude kermis 
thuis. ik had last van een chemobrain, ik kon niet meer zo 
snel denken en schakelen. mijn concentratievermogen was 
verminderd. Dingen tegelijk doen, ging niet meer. ik was 
veel emotioneler, eerder geraakt. Kon niet meer tegen alle 
impulsen in een drukke omgeving. en ik was vooral moe. 
Die vermoeidheid hoort er bij. Daar hebben alle patiënten, 
die kanker hebben (gehad), last van en dat wordt wel eens 
onderschat, want aan de buitenkant zie je vaak niets.”
,,ik was in de bloei van mijn leven, toen in 2001 de diag-
nose non Hodgkin, een zeldzame vorm van lymfklierkan-
ker, werd vastgesteld. ik had een goede baan, vrouw en 

kind. ik leefde gezond, sportte regelmatig, was heel fit. en 
dan hoor je zoiets. Het leek niet echt. Dát overkomt  ande-
ren. maar niet jou.  

Werken
ik werkte voor KPn telecom in Den bosch. reed iedere dag 
op en neer. toen ik hoorde dat ik non Hodgkin had, dacht 

ik: ik ga gewoon tijdens de chemo werken. maar dat ging he-
lemaal niet, ik moest acht behandelingen ondergaan in een 
half jaar. na de chemobehandeling was de vraag: wat ga ik 
doen om te re-integreren. ik mocht van KPn een project  doen 
in het kantoor maastricht. Coachen van de binnendienst. Dat 
was prettig. Part time werken zonder werk- of tijdsdruk. ik 
mocht freewheelen. Uitzoeken wat ik zelf nog kon.
binnen KPn werd gereorganiseerd. Het zag er naar uit dat 
mijn afdeling naar de randstad zou verhuizen. Daar wilde 
ik niet naar toe. te ver reizen, dat kon ik niet meer. ik kreeg 
een baan aangeboden bij een bedrijf hier in het zuiden. ik 
mocht nieuwe markten ontwikkelingen voor klanten. een 
baan die me perfect paste. Dacht ik. maar er heerste een heel 
hoge prestatiecultuur. al die impulsen die op me af kwamen 
in die drukke omgeving, kon ik helemaal niet aan. ik heb die 
functie een jaar volgehouden. ik was langzaam, vond men. 
Dat dit inherent was aan mijn ziekte, begrepen mensen niet. 

Collega’s dachten dat ik er weer vol tegen aan kon, ik had 
immers mijn behandelingen gehad. Het is onkunde. ik wist 
zelf ook pas wat ik kon, nadat ik aan de slag ging. Je moet 
dit ervaren.

Open
ik ben altijd heel open geweest over mijn ziekte. in begin 
was er volop belangstelling. maar na een tijdje informeerden 
mensen minder hoe het met me ging, want alles gaat gewoon 
door. ik voelde me kwetsbaar. Onzeker. Kon niet bijbenen. 
twijfelde aan mezelf en nam alle spanning mee naar huis. 
ik probeerde te ontspannen door te sporten en te mediteren, 
maar dat was niet afdoende. Die baan was gewoon te zwaar. 
ik zat een tijdje thuis en besefte dat ik iets anders moest gaan 
doen. Het ondernemerschap trok me altijd al. ik besloot voor 
mezelf te beginnen. ging coachen. mijn creativiteit nam als 
zelfstandige toe. Het ging goed totdat ik anderhalf jaar later 
de ziekte terug kreeg. Dit keer was het een langzaam groei-
ende vorm van non Hodgkin. als zelfstandige werkte ik in het 
hele land. Het was te intensief. 
volgens de statistieken leven mensen gemiddeld met deze 
ziekte nog zo’n tien jaar. Daar werd ik niet vrolijk van. ik heb 
pas op de plaats gemaakt. 2007 werd een jaar van bezinning. 
Uiteindelijk ben ik de stichting Do some good gestart. Wij be-
geleiden mensen die kanker of een chronische ziekte hebben 
(gehad) bij hun re-integratie. mijn doel is de stichting goed 
op de rails te zetten. als het prima loopt, neem ik afscheid. 
Dan wil ik het hele kankergebeuren achter me laten. ik ben 
ondernemend genoeg iets nieuws te bedenken. iets creatiefs 
op te zetten.

mijn vorm van kanker is niet te genezen. ik slik geen medicij-
nen. Het is ‘wait and see’. ik controleer regelmatig of ik een 
tumor voel. als dat zo is, moet er worden bestraald. in het 
ergste geval transformeert deze ziekte in een agressieve vorm. 
ik ben niet bang. soms wel teleurgesteld en boos. maar ik heb 
hier mee leren leven en volop vertrouwen in de toekomst. ik 
zie mezelf nog niet onder de grond liggen.”

Hugo lemmens
Runt nu de stichting Do Some Good in Sittard

Heeft Non Hodgkin sinds 2001 (48)

Zo’n dertig duizend werknemers krijgen jaarlijks te 
horen dat ze kanker hebben. Velen willen, als het ook 

maar even kan, weer aan de slag. Hoe gaat dat? En 
waar loop je tegen aan? Hugo Lemmens  en Nathalie 

Dohmen, die kanker (gehad) hebben, vertellen.

met 
kanker

Werken

Do Some Good 
terugkeer naar het werk, mét of na kanker, blijkt een onderschatte klus. bij bijna een derde van de re-
integratietrajecten zijn er problemen tussen werknemer en werkgever. 35 procent van de kankerpatiënten 
kan niet meer terug naar zijn eigen werkgever en ongeveer datzelfde aantal wil graag psychische hulp. De 
stichting Do some good helpt bij de re-integratie. niet alleen de werknemer krijgt steun, ook de werkgever. 
voor de stichting werken professionals en ervaringsdeskundigen. Do some good is actief in het hele land en 
heeft banden met onder meer grote bedrijven, ziekenhuizen en bedrijfsartsen. 
meer info: www.dosomegood.nl
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