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doet niet aan kanker        
merika is een fantastisch land. Ik ken 
geen land ter wereld waar in zeven da-
gen een volledig nieuw huis inclusief 

tuin met jacuzzi en themakamers voor de kin-
deren wordt gebouwd. Waar je na een half uur 
op de stoel bij Dr Phil van al je relatieproble-
men af bent en met een beetje geluk tien  
kilo afgevallen. Of waar Ugly Betty’s in zes  
weken worden getransformeerd in Hot Babes.  
Neuscorrectie, facings op de tanden, boob-  
of buttjob, alles kan. Ik wil dat ook.
Dus nadat mijn oncoloog mij toch een beetje 
heeft uitgelachen (vanwege mijn verzoek tot in-
korten chemo’s) en me met de woorden: ”Vol-
gende keer ben ik op vakantie en omdat je toch 
nergens last van hebt, kunnen we de controle 
wel een keer overslaan,” weer naar huis heeft 
gestuurd, is het tijd voor een ander project. Dat 
‘nergens last van’ klopt trouwens in mijn ogen 
niet. Ik heb met name last van ongeduld, van 
haast om weer te leven in plaats van te overle-
ven, om weer iets op te bouwen, de controle te-
rug te krijgen. Nu het einde van de chemo’s in 
zicht is, wordt mijn ongeduld duidelijker. Maar 
mijn oncoloog geeft niet thuis, gaat zelfs op va-
kantie. Dus ik ga iemand anders lastig vallen.

Ik heb al bedacht wat ik wil. Vijf weken na 
mijn laatste chemo ben ik voldoende opge-
knapt voor een operatie. Als ik dan eind febru-
ari geopereerd word, ben ik op de been tegen 
de tijd dat de rokjes- en topjesdagen aanbre-
ken. En wilde ik eerst alleen op rechts een cup-
je meer, inmiddels ben ik van gedachten veran-
derd. Na het gemak van de amputatie van links 
en het grote verdriet van het missen van mijn 
lymfklieren en de daaropvolgende chemo, wil 
ik die ellende nooit meer doormaken. Rechts 
moet ook het veld ruimen. Ik heb dit al bespro-
ken met mijn oncoloog, en al is er medisch ge-
zien geen reden voor een preventieve operatie, 
hij snapt dat het tussen de oren anders werkt. 
Rechts dus een huidbesparende operatie en in 
dezelfde operatie links een reconstructie. En 
dan klaar voor de zomer in mijn duurste sexy 
topje. Na het zien van alle extreme make-overs 
lijken mijn wensen me niet onmogelijk.
Maar in Nederland werkt het toch wat anders. 
Daar kom ik achter na een gesprek met een 
plastisch chirurg in het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis. Welkom in de wondere wereld 
van nipple sharing, tepel banking, back flaps, tissue 
expanders en wachtlijsten. Naakt sta ik voor de 
chirurg. Ze knijpt in mijn rug, buik en dijen. Het 
voelt alsof ik gekeurd word en dat is ook zo. Ze 

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.

A
Reconstructie

 

Deze tattoo heb ik op mijn rug laten 
zetten na de eerste keer kanker.   

Via Pink Ribbon heb ik lotgenoot Esther ontmoet.  
Haar gereconstrueerde borsten zou ik wel willen.
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kijkt of ik ergens op mijn lijf voldoende vet heb 
dat ze kan gebruiken voor de reconstructie. 
Omdat mijn wens op het gebied van cupfor-
maat niet al te extreem is, is het mogelijk om 
de reconstructie met eigen lichaamsvet te 
doen, óf met gedeeltelijk eigen vet en silico-
nen. In het ziekenhuis noemen ze dat een in-
wendige prothese. Klinkt een stuk minder sexy.
Dat eigen lichaamsvet is een beetje een pro-
bleem. Ik heb er niet zo veel van. En het moet 
echt uit mijn eigen lijf komen. Gelukkig is de 
chirurg net zo kritisch als ik en ziet ze toch wel 
de mogelijkheid om iets uit mijn dijen weg te 
nemen. Dat had ik zelf natuurlijk ook al gezien.
Tijd om mijn plannen aan haar voor te leggen. 
Links reconstructie, rechts huidbesparend,  
direct na de chemo, sexy topje, klaar in de zo-
mer. Ze kijkt me onbewogen aan. “In het AVL 
hanteren we de norm dat we op zijn vroegst 
zes maanden na de laatste chemokuur gaan 
opereren.” Rekenen is niet mijn sterkste kant, 
maar ik heb al door dat zes maanden niet over-
eenkomt met mijn planning. “En voor een huid-
besparende operatie,” vervolgt ze, “is momen-
teel een wachtlijst van minimaal een jaar.” Ik 
zie mijn onbezorgde zomer in duigen vallen.

Als het aan de chirurg ligt, ben ik in de zomer 
van 2009 klaar. Omdat ik, als ik het toch doe, 
ook goed wil doen, is de eerste operatie het 
plaatsen van de tissue expanders. Dit zijn ballon-
netjes die onder de huid geplaatst worden en 
op gezette tijden bijgevuld met een zoutwater-
oplossing. Op deze manier wordt de huid opge-
rekt zodat er genoeg vel is om een leuke B-cup 
in te maken. De expanders moeten ongeveer 
vier maanden blijven zitten. Dat is best lang, 
denk ik bij mijzelf. Ongeacht de wachtlijst van 
een jaar voor rechts, raadt de arts mij aan om 
het na de zomer te doen. “Want de expanders 
zitten niet op dezelfde plek als waar normaal je 
borsten zitten, maar hoger.” Dan kan ik beter 
wachten tot het tijd is voor dikke truien.
Als de tissue expanders groot genoeg zijn, 
volgt de tweede operatie: het plaatsen van sili-
conen én op links als extraatje een spier uit 
mijn rug, de zogeheten back flap. Hierbij krijg ik 
een mooi litteken op mijn rug erbij en wordt 
een rugspier met bloedvaatjes en al in mijn 
borst gezet. Om te zorgen dat de siliconen niet 
tussen mijn ribben zakken zodra ik opsta, wor-
den ze onder de borstspier gezet. Daarvoor 
moet de borstspier ook losgesneden worden. 
Als alles goed gaat, mag je na één dag weer 
naar huis, met aan beide zijden een drain voor 
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 Voor ik een besluit neem, 
 wil ik dat Een Man eerlijk 
zegt wat hij vindt van 
die ene borst 

het wondvocht. Risico dat de silicone geïnfec-
teerd raakt en dus verwijderd moet worden, is 
aanwezig. Zeker omdat ik op links al bestraald 
ben en mijn huid en onderliggende bloedvaten 
dus niet meer optimaal zijn.
Vervolgens bespreken de chirurg en ik ook nog 
even het lot van de tepels. Linkertepel ligt al bij 
het chemisch afval, rechts zit nog een gezonde. 
Daarom komt deze in aanmerking voor nipple 
sharing, waarbij van één tepel twee tepels  
worden gemaakt tijdens een derde operatie. 
Ben even kwijt of de tepel wordt ingevroren en 
er later weer opgezet of dat ik hem onderhuids 
in mijn lies moet bewaren. Ik zie inmiddels wit 
rond de neus.

Zo zeker als ik was over reconstructie voordat 
de amputatie plaatsvond, zo weinig zeker ben 
ik nu. Ik ben namelijk best tevreden over wat ik 
zie. Het past bij me. Maar ik geloof niet dat ik 
nu een objectief oordeel kan hebben. Want 
chemo’s doorkomen, niet bang zijn voor de 
toekomst en niet iemand worden die alleen 
maar klaagt, neemt op dit moment zo’n groot 
deel van mijn ‘zijn’ in beslag, dat er weinig 
ruimte overblijft om operaties te overzien.
Ik ben ongeduldig, wil deze periode afsluiten. 
En dat lukt niet als ik tot zomer 2009 bezig ben 
met de reconstructie. Dus als ik na alle che-
mo’s ben bijgekomen, mijn haar, werk en leven 
terug heb en er dan nog steeds vrede mee heb 
dat ik één borst heb, laat ik het lekker zo. Ik  
heb me natuurlijk wel op de wachtlijst voor  
een reconstructie links en preventief rechts  
laten zetten. Regeren is vooruitzien en niets zo 
veranderlijk als ik. 
Daarnaast heb ik nog twee dingen die ik wil af-
strepen voor ik beslis. Een second opinion bij 
het Erasmus in Rotterdam én een test. Want ik 
kan zelf wel tevreden zijn, het oog van De Man 
telt ook mee. Daarom heb ik een snood plan 
bedacht. Ik heb een ex-lover die ik nog wel 
eens zie en die mij, zoals hij zelf uiterst roman-

tisch zei, van buiten en binnen kent. Ik spreek 
hem niet vaak, hij staat emotioneel niet te 
dicht bij, heeft verstand van vrouwen en is eer-
lijk. Ik heb volgende week met hem afgespro-
ken. We gaan meestal uit eten en dan blijft hij 
altijd slapen (handjes boven de dekens, uiter-
aard). Hij weet nog niet dat hij voor het slapen-
gaan een blik op mijn borst moet werpen. Ben 
benieuwd naar zijn reactie. Toch wel spannend. 

Volgende week: Sandra wil niets liever dan 
de borsten van de andere cursisten in haar 
Chi Kung-clubje bekijken. Maar hoe vraag je 
zoiets? (Hoe Sandra’s ex-lover reageerde op 
de enkele borst lees je op viva.nl)

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

Aan altaars doe ik niet. Ik verzamel gewoon veel 
meuk. En tja, dat moet ergens staan.
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