
doet niet aan kanker 
k ben een absolute fan van Johan Cruijff. Dat 
was ik al, maar nadat ik hem een keer in een 
restaurant heb gezien, ben ik het helemaal. 

Ik zat met mijn date aan een tafeltje, en aan het 
tafeltje tegenover mij zat Hij. God Cruijff. De 
date werd niks maar JC wenste me bij het ver-
laten van het restaurant nog een goede avond. 
Ha, dat was het dankzij hem natuurlijk al!
Sinds ik ziek ben moet ik nog vaker aan JC den-
ken. En ik heb zijn beroemde uitspraak ‘elk na-
deel heb zijn voordeel’ daarom geadopteerd. Er 
zitten namelijk veel voordelen aan kanker c.q. 
chemo. Je zou het niet denken (zeker niet als je 
de vorige delen van mijn dagboek gelezen 
hebt) maar het is waar. Mijn omslagpunt kwam 
toen ik na kuur twee de hulp van een psycho-
loog inriep. Zij kwam met het lumineuze idee 
om me niet te verzetten tegen de chemo, maar 
eraan toe te geven. Rust te nemen, uit te sla-
pen, niks te moeten behalve beter worden. En 
verdomd: het werkt. Ik kijk naar wat ik op een 
dag wél heb kunnen doen, in plaats van wat ik 
heb moeten laten. En als ik het nodig heb, blijf 
ik de hele dag lekker in bed met een dvd’tje er-
bij. Zo had ik het nog nooit bekeken. Maar daar 
heb ik dus mijn duurbetaalde psycholoog voor.

Laat ik vooropstellen: kanker is en blijft 
mijn minst favoriete ziekte. Er zijn meer ziek-
tes die niet populair zijn, maar kanker staat 
over het algemeen bovenaan. Dat heeft  
meerdere redenen. Groot nadeel van  
kanker is dat je er dood aan kunt gaan. Ook het 
feit dat het geen kwestie is van eens maar 
nooit weer (zoals mazelen of waterpokken) ver-
groot de populariteit van kanker niet. Dit zijn, 
denk ik, de universele nadelen van kanker.  
Op het persoonlijke vlak komen er in mijn  
geval nog vier bij.
Naalden. De meeste mensen zijn niet weg van 
naalden, maar ik ben fobisch. Geloof me: een 
natuurlijke weerstand tegen naalden is gezond. 
Als we die niet hadden, zouden er meer Floor-
tje Bloems of Christiane F’s rondlopen. Maar 
voor mij is een simpel prikje al genoeg om de 
hele afdeling bij elkaar te schreeuwen en na af-
loop nog een halfuur te blijven liggen in ver-
band met flauwvalgevaar. Ik heb uitgerekend 
hoeveel naalden ik al in mijn lijf heb gehad (36) 
en hoeveel ik er nog ga krijgen (10). U begrijpt: 
kanker is niet mijn ding. 
Pillen. Misschien is dit het laatste taboe dat ik 
hier ga doorbreken, maar ik heb tien keer liever 
een zetpil in mijn bips dan dat ik één pil slik. Ik 
kan ook maar één pil tegelijk slikken omdat ik 

Elk jaar krijgen 12.000  
vrouwen in Nederland  

borstkanker. Onze collega 
Sandra Koolmees (36) is een 

van die vrouwen. Zij kreeg 
de ziekte voor de tweede 

keer in drie jaar.  
De komende maanden  

houdt ze, speciaal voor  
Viva, een dagboek bij.

I
De voordelen

 

Aan crèmes heb ik een hekel. 
Maar nu moet ik wel.  

Tien (!) pillen per dag. Dat zijn er vijf ’s 
morgens en vijf ’s avonds.

Iedereen die voor me komt  
zorgen, krijgt een goodiebag. 
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doet niet aan kanker        
bang ben dat de andere in mijn mond een ei-
gen leven gaat leiden, dus niet doorgeslikt gaat 
worden maar in mijn mond blijft zwerven. Ik 
moet tien (!) pillen per dag slikken. Dat zijn er 
vijf ’s morgens en vijf ’s avonds. Daar doe ik vrij 
lang over want na elke pil moet ik eerst even 
iets anders doen, denken, drinken of eten, an-
ders gaat mijn keel op slot. Ik zweer het: mijn 
keel weet wanneer er bij een slok drinken een 
pil meekomt of niet.
Crème. Op het eerste gezicht niet echt iets om 
bang voor te zijn en dat ben ik ook niet. Maar 
ervan houden? Nou nee. Ik was vroeger het 
kind dat op het strand altijd in een T-shirt met 
lange mouwen liep en zwom omdat ik weiger-
de me in te smeren. Er zat niks anders op dan 
óf derdegraads brandwonden oplopen óf voor 
schut lopen in een T-shirt. Mijn moeder koos 
voor het laatste en daarom heb ik nog steeds 
geen verkering. En borstkanker in plaats van 
huidkanker. Ik gebruik nooit bodylotion, maar 
koop me nu suf aan doucheschuim mét lotion 
erin. Alle smeersels die er ook in sprayvorm 
zijn, heb ik als eerste gekocht. En nu droog ik 
uit. Door de chemopillen. De huid op mijn han-
den en voeten wordt rood, voelt verbrand aan 
en laat vervolgens los. Daar moet crème op,  
liters dikke, vette, onwelriekende crème. Ik heb 
een hekel aan crème op mijn handen en voe-
ten en ik heb een hekel aan kanker.

Maar ik wil het hebben over voordelen want 
die zijn er zeker! Van kanker (althans van de 
chemo die tegen de meeste kankers wordt ge-
geven) word je kaal. In de categorie Vragen Die 
Je Nooit Hebt Durven Stellen bij deze het ant-
woord: je wordt overal kaal, dus ook van onder. 
Dat heeft zo zijn voordelen. Heel lang geen bad 
hair day meer. Heel lang niet meer scheren, 
nergens. Je ziet eindelijk eens hoe je eruitziet 
zonder haar, overal, en zonder jeuk erna. 
Je houdt geld over omdat je niet meer naar de 
kapper hoeft. Daarvan kun je gaan troostshop-
pen. (Sjaaltjes zijn in, en nu heb je hét excuus 
om er heel veel te kopen.)
Iedereen staat voor je op in bus, bar of tram, 
want je ziet er kaal echt wel ziek uit.
Veel aandacht in de kroeg.
Als je haar weer gaat groeien, kun je werkelijk 
alle kapsels uitproberen die je maar wilt. Voor 
zover je dat al niet met pruiken hebt gedaan. 
(Een nadeel is dat ik niet kan kiezen, dus nu zit 
ik met een miskooppruik van € 250 die ik niet 
draag en één van € 500 die ik wel draag. Terwijl 
ik maar € 360 vergoed krijg. Zei ik net dat ik 
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In de categorie Vragen 
Die Je Nooit Hebt Durven 
Stellen: ja, van chemo 
word je kaal. Overal

geld overhield?)
Kortom: kaal is zo slecht nog niet. Waar ik nu al-
leen een beetje mee zit, is dat ik al wist hoe ik 
er kaal uitzag. En ook dat ik lang haar toch het 
leukst vind staan. En dat het precies drie jaar 
duurt voor het weer zover is. Hoe duur zijn ex-
tensions eigenlijk?

Wat is nog meer leuk aan chemo? Je krijgt 
veel gratis. Hoewel ik minder gratis krijg als ik 
mijn pruik op heb dan zonder. Weet ik direct 
weer dat het niet aan mijn stralende aanwezig-
heid ligt dat de drankjes ‘van het huis’ zijn, de 
soep opeens inclusief of de biefstuk gratis ‘om-
dat ijzer goed voor je is’. Het leven is niet alleen 
goed, maar soms ook goedkoop met chemo. 
Je krijgt ook veel kaarten, bloemen, boeken, 
cd’s en wat al niet meer. Je hoort mij niet 
klagen; nog nooit was het openen van mijn 
brievenbus zo leuk. Een kaartje maakt me 
weliswaar niet beter, maar het helpt wel. Net 
als alle lieve buren, vrienden, vage bekenden 
en vrienden van vage bekenden die me bellen 
of sms’en en zeggen dat ze aan me denken, 
kaarsjes branden of aanbieden iets voor me te 
doen. Als Paris Hilton geen aandacht meer 
krijgt omdat de media haar een beetje moe is, 
kan ze het best een paar chemo’s nemen. 
Aandacht gegarandeerd. 
Sommige voordelen bedenk ik zelf. Zo gebruik 
ik eindelijk mijn champagneglazen, om het 
spoelen met zoutwateroplossing (voor de 
mondhygiëne) feestelijker te maken. Heb ik 
voor iedereen die voor me komt zorgen een 
soort van goodiebag onder het motto: elke che-
mo is een feest als jij bent langs geweest. Kijk 
ik uit naar dat ene weekend in de drie weken 
dat ik me goed genoeg voel om uit eten te gaan 
én de kroeg in te duiken. Geniet ik extra als het 
mooi weer is of als het regent en erger ik me 
niet meer als ik in de file sta. Tijd genoeg.
Maar ik hoop dat ik al deze leuke dingen kan 
volhouden, nog vier chemo’s te gaan. Vier keer 
drie weken afzien. Nog vier weken tien pillen 

op een dag slikken, nog vier keer bloedprikken, 
nog vier keer door de port-a-cath geprikt wor-
den, nog vier weken depressief, niks proeven 
en dus niks lekker vinden. Nog vier weken drie 
kilo lichter worden om vervolgens die kilo’s er 
weer een beetje bij te eten. Tien weken diarree. 
Naar schatting nog maanden een loopneus en 
waterige ogen. En na afloop zes maanden moe, 
moe en nog eens moe. 
Niet voldoende energie om me in één ruk te 
douchen, aan te kleden en op te maken. Niet in 
staat om zelf naar de supermarkt te gaan of te 
gaan hardlopen. Als eerste aftaaien op een 
kroegavond. Zorgvuldig met de aanwezige 
energie omgaan. Nog vier maanden voordat ik 
de pruik met goed fatsoen thuis kan laten. En 
dan? Ben ik dan voor altijd beter?

Volgende week: Tot haar verbazing wordt
Sandra vriendjes met de chemo en haar 
pruik. En ze merkt plotseling dat ze iets mist...

Een aflevering gemist? Je kunt alle delen 
nalezen op viva.nl/sandra.

Beter word ik er niet van, maar kaarten, cd’s,  
bloemen en boeken helpen wel. Nog nooit was het 
openen van mijn brievenbus zo leuk.
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