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doet niet aan kanker 
en je dat versje ‘Konijn en ik’? Het gaat 
een beetje als volgt: ‘Konijn en ik, zijn 
hele dikke vrienden. Konijn en ik, twee 

handen op een buik. Konijn en ik, we kunnen 
het prima vinden. Ik hoef niet op vakantie. Ko-
nijn wordt toch niet bruin.’ 
Zo voelt het tussen de chemo en mij ook. De 
chemo is mijn vriend, mijn konijn geworden. 
Dat klinkt misschien raar, maar ik kan het 
versje de laatste dagen niet uit mijn hoofd 
zetten. Ik denk omdat ik me er eindelijk bij 
heb neergelegd. 
Er zitten al twee chemo’s in mijn lijf als ik aan 
de derde chemo begin. Maar het gaat; ik ben 
nog steeds lekker aan het werk, sta op maan-
dagavond op het hockeyveld, heb zelfs nog een 
paar keer hardgelopen en op de dag na mijn 
derde chemo de rest van de dag gevaren. Ik ga 
uit eten, heb etentjes met andere kale vrien-
den, ga naar de kroeg, heb wederom gehuild - 
maar dan van het lachen - bij een optreden van 
Javier Guzman en doe wat ik altijd doe: veel 
leuke dingen.

Mijn pruik en ik zijn overigens ook vrienden 
geworden. Ik heb er highlights in laten zetten 
en heb hem al twee keer laten knippen. Het 
lijkt zelfs of ik nu vaker bij de kapper zit, dan 
toen ik wel haar had. Alhoewel, beide keren 
heb ik mijn pruik door een vriendinnetje bij  
de kapper laten afgeven, daar laten logeren  
en hem de volgende dag weer kant-en-klaar  
teruggekregen.  
Mobiel haar is zo gek nog niet. Als het  
regent, doe ik hem even af, zodat ik niet met 
verregende coupe aankom. Maar ook omdat  
ik geen zin heb om ‘m te wassen. Dat heb ik 
één keer gedaan: eens, maar nooit weer! Ik had 
echt medelij met mijzelf - en dat komt niet heel 
vaak voor. Daar stond ik onder de douche met 
mijn natte, volledig in de klit geraakte pruik.  
Na het wassen heb ik 'm een half uur laten  
badderen in een teiltje met haarverzachter en 
zijdeglans. Daarna was ik nog ruim een uur  
bezig om het ding te ontklitten. Na afloop  
was ik bang dat mijn pruik nu ook kaal was. 
Vervolgens durfde ik hem niet meer te föhnen, 
waardoor ik gedoemd was binnenshuis te  
blijven tot de pruik uit zichzelf gedroogd was. 
En dat gaat een stuk langzamer dan echt haar, 
kan ik je vertellen. Om het voor mezelf makke-
lijk te maken, besloot ik die dag om hem nooit, 
maar dan ook nóóit meer zelf te wassen en 
hem naar een kapper te brengen. ‘Wassen en 
föhnen, alstublieft.’ 

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.
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IJshandschoenen

 

Drinken en eten is een crime met de 
ijshandschoenen. Bij de chemo zijn mijn 
zus en vriendin Wendy gelukkig bij me..

Niks leuker dan  
met Marjon een dag 
varen in de 
‘Something Cool’. 
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doet niet aan kanker        
Mede dankzij mijn psycholoog ben ik de derde 
en ook víerde chemo briljant doorgekomen. 
Geestelijk gezien dan, want lichamelijk begin 
ik me een beetje een oude vrouw te voelen. 
En daar baal ik dan wel weer van. Want net als 
ik denk ‘dit was het weer voor deze kuur voor 
wat betreft de bijwerkingen’, gebeurt het.  
Misschien ben ik wel naïef om te denken dat  
de bijwerkingen die je uitgelegd worden, niet 
op mij van toepassing zijn. Want kon ik mij een 
paar weken geleden niks voorstellen bij hand- 
en voettrauma, nu weet ik wel beter. 
Net toen ik dacht dat de derde kuur echt volle-
dig aan mij voorbij zou gaan, kreeg ik er een 
beetje last van. Het begon met zere voeten, 
vooral aan de zijkant. Ik dacht eerst dat het aan 
mij lag, dat ik me aanstelde, anders liep, of dat 
ik mijn nieuwe zwarte laarzen toch te krap had 
gekocht – vooral omdat ik in de winkel al dacht 
dat ze te klein voor me zouden zijn. Na drie da-
gen op mijn tenen te hebben gelopen (geen 
grap!) omdat de rest van mijn voeten zo’n pijn 
deden, kreeg ik opeens ook last van mijn han-
den en vingertoppen. Vergelijk het met het ge-
voel alsof je een emmer heel heet water over je 
handen hebt gekregen. Dát gevoel. Niet over je 
hele hand, maar op rare plekken, zoals de zij-
kant. Mijn huid ziet er roodverbrand uit, en zo 
voelt het ook. 
Ik was er niet op voorbereid dat er nog iets zou 
gebeuren in week drie van kuur drie. Ik had in 
de opbouwfase moeten zitten. In plaats daar-
van haakt er weer iets in mijn lichaam af. Met 
tegenzin ga ik uit eten met vriendinnen, mijn 
laarzen zitten niet lekker en het vel om mijn 
handen ook niet.

Na de vierde kuur worden de gevolgen 
steeds duidelijker en blijven ze langer aan-
wezig. Het hand- en voettrauma is grillig, het 
komt en gaat, maar is over het algemeen goed 
uit te houden. Ik denk dat het komt doordat ik 
de uiterst vieze ziekenhuiscrème heb ingeruild 
voor een lekker ruikende, luxe crème van 
Aveda. Het verbrande gevoel heeft een paar 
weken aangehouden, daarna is mijn huid gaan 
vervellen en nu zien mijn handen eruit alsof 
ik een halve dag in het zwembad heb gelegen. 
Rimpels all over. 
Sinds de vierde chemo heb ik ook het genoe-
gen om ijshandschoenen te dragen: grote 
handschoenen die voor gebruik uren in de vrie-
zer hebben gelegen. De eerste tien minuten 
voelt het dan ook alsof ik mijn handen in een 
bak met ijsklonten duw. Daarna is alle gevoel 
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Mijn laarzen zitten niet 
lekker. En het vel om mijn 
handen ook niet

uit mijn handen verdwenen en merk ik er niks 
meer van. De handschoenen schijnen te hel-
pen tegen het uitvallen van mijn nagels en 
ontstoken nagelriemen. Geloof ik. Als dat zo is, 
werkt het in ieder geval wel; mijn nagels heb-
ben er nog nooit zo soignée uitgezien. Gelukkig 
heb ik tijdens de chemo altijd entertainment 
bij me in de vorm van mijn zus en Wendy, en 
kunnen die me gedurende de twee uur dat ik 
aan het infuus lig, voeren en drinken geven. Dat 
lukt namelijk niet meer met mijn ijsklauwen.

Het is één week af, twee weken op. De eerste 
week na de chemo voel ik me intens moe, kom 
amper mijn bed uit. Drie dagen in joggingbroek 
op de bank of bed zonder te douchen, is inmid-
dels mijn record - slechts een keer gehaald, 
hoor. Die dagen heb ik echt iemand nodig die 
voor me zorgt. Want als ik tijdens die week 
moet kiezen tussen eten of in bed blijven, kies 
ik voor het laatste. Op dit vlak heb ik wél een 
persoonlijke overwinning te pakken. Kreeg ik 
het de vorige twee chemo’s spontaan benauwd 
en de inmiddels gebruikelijke tranen in mijn 
ogen als ik meer dan een dag vooruit keek, nu 
heb ik daar al veel minder moeite mee. En bel 
ik in de loop van week zelfs een aantal van 
mijn meest close vrienden om ze voor kook- 
en logeersessies in te plannen. 
‘Hulp vragen’ is niet mijn sterkste punt. Het 
staat op een gedeelde eerste plaats met ‘het 
nemen van beslissingen’. En ook al vraag ik 
het aan mijn beste vrienden en ouders en zus, 
het blijft een feit dat ik een paar dagen mijn 
zelfstandigheid moet opgeven. Zelf boodschap-
pen doen gaat dan niet. En behalve dat ik twee 
weken lang zonder iets te proeven door het 
leven ga, red ik het conditioneel ook niet meer. 
Als ik twee trappen loop, ben ik al buiten adem. 
Tijdens deze dagen mis ik het meest iemand 
die er onvoorwaardelijk voor me is, die voor mij 
heeft gekozen en die ik niet hoef te bellen of in 
te plannen. Die naast me op de bank of in bed 
ligt. Ik weet het, een partner is ook niet zalig-
makend, maar toch zie ik nu meer voor- dan 

nadelen.  Na de chemo drie jaar geleden, zei ik 
tegen een vriendin dat mijn grootste angst was 
om nog een keer verkeringloos door een che-
mo te moeten. Omdat gedeelte smart, halve 
smart is. En precies die angst is uitgekomen. 
Misschien is dit een goed moment om mijn 06 
in Viva te zetten voor potentiële ‘verkerings’?

Hoewel chemo eindelijk mijn vriend is, ben ik 
nog steeds ongeduldig. Of liever gezegd, word 
ik steeds ongeduldiger. Het einde van de kuur 
is in zicht, maar ik voel dat het einde van mijn 
gloriedagen, van werken en een volle agenda, 
óók in zicht begint te komen. En daar hou ik 
niet van. Zal ik niet toch even met de oncoloog 
in onderhandeling om van die zes kuren ge-
woon vier te maken? Zodat ik er nu al vanaf 
ben? Een telefoontje wagen kan geen kwaad. 

Volgende week: Sandra’s oncoloog lacht 
haar vierkant uit. Op naar het volgende pro-
ject: de borstreconstructie.

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

Mijn vrienden Tietus en Jur hebben zo ongeveer 
hetzelfde kapsel als ik.
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