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doet niet aan kanker        
e meest gestelde vraag op dit moment 
is wel hoe het met me gaat. Op mijn 
werk, aan de telefoon, in de kroeg of 

gewoon op straat (buren, slager, fietsenmaker). 
Dat is natuurlijk alleen maar aardig bedoeld. 
Dat snap ik ook wel. Ik weet alleen niet zo goed 
wat ik moet antwoorden.

De waarheid is namelijk dat het eigenlijk best 
goed gaat. Boven verwachting zelfs. Ik ben mijn 
vierde kuur soepel doorgekomen en sta aan de 
vooravond van de vijfde. Ik heb geen nachten of 
dagen boven een teiltje gehangen. Sterker, er 
is tot nu toe geen teiltje aan te pas gekomen. 
Mijn Port-a-Cath met 50% op infectiegevaar zit 
nog keurig op zijn plek, geen infectie en voor-
alsnog ook niet in splinters omdat ik er een 
hockeybal op heb gekregen, daar was ik name-
lijk bang voor. En ja, ik hockey ook nog. Welis-
waar maar een half uurtje (of korter) en alleen 
als de wedstrijd de dag voor mijn chemo is, 
want dan ben ik op mijn best. Ik doe alles op de 
fiets, neem op mijn werk de trap en probeer zo 
een beetje in conditie te blijven. Alle inspannin-
gen ten spijt voel ik mijn spieren en spierkracht 
alleen maar afnemen. Een raar en soms zelfs 
pijnlijk gevoel. 

Maar dat het goed gaat, wil natuurlijk niet zeg-
gen dat ik minder opzie tegen de chemo. Dus 
als ik antwoord en zeg dat het eigenlijk heel 
goed met me gaat, haast ik me erachter aan te 
gooien dat dat dus niks uitmaakt. Dat ‘ver over 
de helft zijn’ niet betekent dat de volgende 
kuren makkelijker worden. Sterker, het wordt 
nog even een graadje erger. Had ik voor kuur 
vier nog de dringende behoefte om een avond 
in de kroeg door te brengen om vervolgens pas 
ver na middernacht Café Nol te verlaten, gister 
was ik na een etentje om tien uur wel klaar. 
Naar huis, mijn bed in, dat leek me op dat 
moment het fijnst. 

Maar goed, ik ben over de helft. Daar moet ik 
blij mee zijn, zo lijkt het, want dat wordt door 
iedereen herhaaldelijk tegen me gezegd. “O, 
wat fijn voor je, je bent al ver over de helft. Dat 
klopt en dat is ook fijn. Maar iedere marathon-
loper of duursporter zal het met me eens zijn 
dat het feit dat je over de helft bent, niet auto-
matisch betekent dat het ook makkelijker gaat 
worden. Ik wil maar zeggen, de bananenschil 
ligt altijd op de laatste tree. 

Ik moet nog twee kuren. Kuur vier was easy, de 
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Wéér iets gedaan van de lijst 
Dingen Die Je Ooit In Je Leven 
Gedaan moet hebben: eten bij 
Sea Palace.

Een uurtje Chi Kung 
levert me heel veel rode 
bloedlichaampjes op. 
En die heb ik hard nodig.
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doet niet aan kanker        
shift vriendinnen die voor me kwam zorgen en 
die ik had voorbereid op kotsbakjes en suïcida-
le neigingen van mijn kant en het geven van 
veel liefde & zorg van hun kant, boden zich 
spontaan aan voor ondersteuning tijdens kuur 
vijf. Zo gezellig en relaxed hadden ze het 
gehad, zonder man en kinderen. Het uitslapen 
was een zegen, het doornemen van alle gezelli-
ge roddelbladen ook en dat ik zo nu en dan 
even in slaap viel, kon hún pret bij het kijken 
van ‘Shrek 2’ in elk geval niet drukken. Toch zie 
ik een beetje op tegen kuur vijf. Omdat chemo 
grillig is en je nooit weet hoe het uitpakt. Om-
dat ik me op dit moment (weekend ervoor) nog 
steeds niet helemaal goed voel, half Nederland 
heeft griep en dan moet je als chemoklant of 
thuisblijven of met een monddoekje voor gaan 
lopen, wil je niet ook op z’n minst verkouden 
worden. Thuisblijven is niet mijn sterkste kant 
en dus zit mijn hoofd vol snot en mijn voor-
hoofd bonkt. Dit is niet het ideale uitgangspunt 
voor een chemokuur. Ik hoop maar dat mijn 
bloedwaardes zich niks van mijn verkoudheid 
en extreem drukke afgelopen week gaan aan-
trekken. Want morgen moet er weer bloed ge-
prikt worden en als het niet goed zit, wordt de 
chemo uitgesteld. En dat is nu net wat ik niet 
van plan ben. Aanstaande dinsdag kuur vijf en 
over drie weken de laatste, die datum staat al 
met dikke vette letters in mijn agenda. Echt, 
degene die me deze kuur door de snotneus 
gaat boren, moet van goeden huize komen.

Maar omdat ik me niet helemaal goed voel en 
dus ook niet zeker van mijn zaak, heb ik een 
soort van afleidingsmanoeuvre bedacht. Voor 
het bloedprikken ga ik naar Chi Kung. Dit is een 
soort nieuwe yoga, pilates en Tai Chi in één. 
Vergeleken bij Chi Kung is Kaballa echt zó ont-
zettend 2006. Spreekt voor zich dat ik, trend-
setter als ik ben, mij vol overgave op deze in-
tens slome sport heb gestort. Het komt uit 
China en gaat ervan uit dat interne energie 
(Chi) essentieel is in ieders leven. Chi Kung 
betekent dan ook letterlijk interne energie 
oefening. Volgens Chi Kung is ieder mens een 
veld van energie, zowel geestelijk als lichame-
lijk. Dat weet ik nu, maar wat het precies in-
hield kon me, toen ik ermee begon, echt een 
worst wezen. Het simpele (wetenschappelijk 
bewezen) feit dat je met een uurtje Chi Kung 
1.52 miljoen extra rode bloedlichaampjes per 
ml produceert, trok mij over de streep. Die heb 
ik namelijk hard nodig. En dus sta ik nu twee 
keer in de week met mede ex-borstkanker-
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Dit is de eerste chemo die 
ik puur voor mezelf doe. 
Omdat ik opeens weer weet 
hoe leuk het leven kan zijn

meisjes heel langzaam te bewegen. Rapen we 
denkbeeldige stokjes op van de grond, bewe-
gen een denkbeeldige ballon voor ons, zitten 
we daar ook op en walsen we met een denk-
beeldige danspartner door de ruimte. Eindelijk 
een danspartner! De oefeningen zijn zo simpel 
dat ook als ik net de chemo in mijn lijf heb, ik 
ze zittend of soms zelfs liggend kan doen. Het 
ziet er soms niet uit, maar who cares? Ik heb 
het gevoel dat dit me helpt om meer in balans 
te komen en zowel rust als energie te krijgen. 
Sterker, ik denk dat ik door deze oefeningen 
misschien wel voorgoed beter ga worden. Ik 
heb alleen sinds mijn gesprek met de plasti-
sche chirurg een klein probleempje waardoor 
ik me soms niet zo goed kan concentreren op 
alle oefeningen. 

Al borrelend met vrienden Pascal en HJ leg ik 
hun mijn probleem voor. Ik heb namelijk een 
probleem met de borsten van mijn mede Chi 
Kungers. En wel in die zin dat ik, nu ik zo aan 
het nadenken ben over een reconstructie of 
niet, zeer benieuwd ben naar de borsten van 
mijn lotgenoten. Ik wéét dat ze bijna allemaal 
ook borstkanker hebben gehad, ik vermoed dat 
de meeste ook een amputatie hebben gehad, 
maar ik weet niet of ze echte of nepborsten 
hebben. Ik leg mijn vraag aan mijn vriendjes 
voor, hoe ga ik daar nu eens subtiel achter-
komen? Pascal heeft de oplossing, een T-shirt 
met de tekst: “Hee trien, laat me je tieten zien!” 
Ha, daarom hou ik zoveel van mijn vrienden, ze 
maken me altijd aan het lachen. 

Als ik na het eten (bij Sea Palace, het überkit-
scherige  Chinese bootrestaurant bij het Cen-
traal Station, stond op de lijst Dingen Die Je 
Ooit In Leven Gedaan Moet Hebben van HJ en 
Pascal) op de fiets naar huis rijd, realiseer 
ik me dat de tijd die ik, nu ik ziek ben, met mijn 
vrienden en familie doorbreng me zo veel 
brengt. Het lijkt wel of ik duizend keer meer 

geniet van alles wat ik doe. Gewoon, omdat het 
niet meer gewoon en vanzelfsprekend is. De 
gesprekken tijdens de chemo’s, etentjes bij mij 
thuis, mijn nichtje ophalen van school voor een 
lunch, die ene avond in de kroeg, het theater of 
de film, het is me allemaal even waardevol en 
ik geniet met volle teugen. Het is kwaliteit in 
plaats van kwantiteit.

En vanavond, de avond voor mijn vijfde chemo, 
besef ik met een lichte schok nog iets anders. 
Namelijk dat dit de eerste chemo wordt die ik 
voor mijzelf doe. Niet voor mijn ouders, mijn 
zus of mijn vrienden; allemaal mensen van wie 
ik zielsveel hou en niet wil teleurstellen. Nee, 
dit keer en de volgende keer doe ik puur voor 
mijzelf. Omdat ik het wil en omdat ik opeens 
weer weet hoe leuk het leven kan zijn. Ik ben 
vet ver over de helft en dat voelt fijn, heel fijn. 

Volgende week: Hoe de laatste chemo 
wordt gevierd met een happy hour en er  
geen greintje energie meer over is. 

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

Mijn nichtje ophalen van school, etentjes bij mij 
thuis... Het lijkt wel of ik duizend keer meer geniet van 
alles wat ik doe.
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