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doet niet aan kanker        
andaag heb ik toch weer een kortstondig 
traantje gelaten. En vervolgens van mijn 
zus op mijn kop gekregen omdat ik me 

niet moet aanstellen. Mmm, het is mij duidelijk: 
sommige voordelen van ziek zijn (iedereen is 
aardig voor je) houden snel op, op het moment 
dat het beter gaat. Want het gaat beter met me. 
Alleen niet snel genoeg. Ben nu op de kop af 
twee weken klaar met mijn pillen, dus ik had 
het goede voornemen om weer een stukje hard 
te lopen. Ter voorbereiding op de marathon van 
New York in 2009. Omdat ik ook wel snap dat ik 
na zes chemo’s niet direct met 10 kilometer 
moet beginnen, wil ik het langzaam opbouwen. 
Dus rondje Scheldestraat, Amstelkade, Maas-
straat en weer terug. Dat is om precies te zijn 
590 meter. Ik heb dat stukje nu twee keer ge-
daan en ik moet me over mijn denkbeeldige  
finish slépen. Halverwege voelen mijn spieren 
volledig verzuurd aan en lijkt het alsof ik in 
plaats van benen twee betonblokken meezeul. 
Dat, én de gedachte dat ik ruim een jaar gele-
den nog fris & fruitig 42 kilometer liep, frus-
treerde me dermate dat ik erom moest huilen. 
Zus gebeld en die had dus geen medelij met 
me. Zei dat ik niet helemaal lekker was om te 
verwachten dat ik binnen een maand na mijn 
chemo weer prima in staat zou zijn om te ren-
nen. Dat had ik misschien ook niet verwacht, 
maar wel heel erg gehoopt.

Nu is ‘hoop’ de laatste tijd sowieso het meest 
voorkomende woord in mijn vocabulaire. Het 
is in de plaats gekomen van ‘zeker weten’. Net 
zoals ‘vertrouwen’ vervangen is door ‘angst’. 
Dat klinkt niet leuk en dat is het ook niet. Maar 
het is wel wat ik, op dit moment, voel. Ik hoop 
dat ik snel weer vertrouwen krijg, maar zeker 
weten doe ik het niet. Want drie jaar geleden 
wist ik zoveel zeker. Ik wist zeker dat kanker 
krijgen niet bij mij hoorde en het daarom een 
éénmalige actie was. Ik was er ook zeker van 
dat ik zoveel chemo en bestralingen in mijn lijf 
had dat ik de komende vijf of tien jaar kanker-
vrij zou zijn. Ik ging zonder spanning lachend 
naar elke controle. En als ik, tegen alle ver-
wachtingen in na tien jaar weer kanker zou 
krijgen, hadden ze vast een veel leuker en nog 
beter medicijn tegen kanker ontdekt in plaats 
van chemo. En misschien wel het belangrijkste: 
ik was ervan overtuigd dat ik helemaal beter 
was, geen spoor van twijfel. Daarnaast vond ik 
dat ik na dit drama wel iets heel erg leuks had 
verdiend. Ik had recht op een groot cadeau, 
iets positiefs, bij voorkeur in de vorm van een 
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doet niet aan kanker        
leuke vent, maar bij gebrek daaraan had het 
van mij ook een woonboot mogen zijn. Nu weet 
ik niet wie er in de kosmos van de afdeling 
‘cadeaus na groot persoonlijk leed’ is, maar als 
ik hem/haar was, zou ik heel snel een andere 
baan zoeken.

Afgezien van het mislopen van mijn cadeau 
bleken dus ook al mijn overtuigingen ofwel 
‘zeker wetens’ niet waar te zijn. Integendeel 
zelfs. Dus het is volgens mij niet zo raar dat ik 
overtuiging en vertrouwen mis. En dat daar 
angst voor in de plaats is gekomen. Angst die ik 
niet de hele dag voel, maar wel als ik vooruit-
kijk. Of als ik in bed lig. Of soms gewoon in de 
auto. Angst die zich laat vertalen in het feit dat 
ik mijn overgebleven rechterborst niet meer 
heb aangeraakt sinds ik aan links geopereerd 
ben. Want ik ben zó bang dat daar nu iets zit. 
Dat de chemo bijvoorbeeld niet is aangeslagen. 
Of dat het de goede chemo was voor wat in 
mijn lymfen zat, maar niet voor wat er nu nog 
steeds in mijn rechterborst zit. Dus ik ontwijk 
het gebied onder de douche en lig er in bed zo 
min mogelijk op omdat ik bang ben iets te voe-
len dat ik niet wil voelen. Mijn angst beperkt 
zich niet tot mijn borst maar heeft betrekking 
op mijn hele lichaam. Pijn in mijn scheenbeen, 
nek of een steek in mijn zij? Angst. Want dat het 
geen kanker is als het pijn doet, bleek ook een 
schijnveiligheid te zijn.
Deze gevoelens maken het moeilijk om eerlijk 
antwoord te geven op de vraag: ben je nu hele-
maal beter of heeft de chemo geholpen? Want 
ik weet wat het meest wenselijke antwoord is, 
maar de waarheid is dat ik het niet weet. Ik 
weet niet of ik beter ben, ik weet niet of de 
chemo is aangeslagen. Ik hoop het, ik hoop het 
uit het diepst van mijn hart, maar zeker weten? 
Nee, zeker weten doe ik het niet en zo voelt het 
ook niet. Ik weet dat iedereen van me wil horen 
dat ik er alle vertrouwen in heb dat nu alles 
goed komt. Dat ik nog heel lang en gezond en 
gelukkig blijf leven. Zelf zou ik niks liever willen 
dan dat te geloven. Maar hoewel ik tegen men-
sen kan zeggen dat alles nu goed is en dat ik 
zeker weet dat ik nu écht beter ben, tegen mij-
zelf kan ik niet liegen. Want ik heb er niet de 
volle 100% vertrouwen in. Ik hoop natuurlijk 
dat ik beter ben, maar zo zeker als ik drie jaar 
geleden was, dat het hebben van een tumor 
een eenmalige actie was, dat ben ik niet meer. 

Gelukkig vallen al deze gevoelens van angst 
en onzekerheid een groot gedeelte van de 
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Iedereen wil  horen dat 
alles nu goed is met me, 
maar zo voelt het niet

tijd in het niet bij dat andere overheersende 
gevoel. Het gevoel van er weer zijn, het krijgen 
van energie en weten dat aan deze kuur in 
ieder geval een eind is gekomen. Want het zit 
er echt op! Zes rottige chemokuren heb ik ge-
had en ik ben er nog. Haarloos, borstloos en 
besluiteloos, maar dat was ik altijd al. Vanaf nu 
gaat het grote opbouwen beginnen. En voor mij 
begint dat, naast de sneue hardlooppoging, 
met een fietstochtje naar Backstage om daar 
nepwimpers te laten opplakken. Ik heb wel lang 
genoeg tegen mijn mascaraloze ogen aangeke-
ken en vind het tijd geworden voor een kleine 
beauty-boost. En wat voor één! De nepwimpers 
zijn niet van echt te onderscheiden en ik zie er 
in één oogopslag minder ziek uit. En het mooie 
is dat ze er drie dagen later nog steeds op zit-
ten. Moet je natuurlijk niet je gezicht willen 
wassen. Dit kan ik dus echt iedereen zonder 
wimpers en met € 8 op zak (want zo goedkoop 
was het) aanraden. En nu ik toch bezig ben met 
het geven van nuttige adviezen: iedereen die 
kaal is en geen pruik op wil, ga met spoed naar 
www.toupim.nl. Gekeken, gebeld, besteld en 
voor het eerst sinds maanden ben ik eindelijk 
weer het blondje dat ik was, heel fijn. Artificial 
intelligence door middel van een rossige pruik 
is toch niet mijn ding. Helemaal fijn omdat het 
vandaag zo koud is dat een muts geen overbo-
dige luxe is. En geloof me, een pruik op én een 
muts moet je niet willen. Afgelopen weekend, 
zo Sex and the City, hebben vriendinnen Mar-
jon, Wendela en ik een voetmassage genomen. 
Van een uur! Ik plan leuke dingen, verzamel 
energie en doe het. Morgen is er weer een dag 
om moe te zijn.  
Volgende week moet ik voor het eerst weer 
langs mijn chirurg. Ik neem me voor om alle 
vragen die ik heb op te schrijven. Maar ik neem 
me ook voor dat ik geen testen of controles wil 
voor ik op vakantie ben geweest. Want mijn ou-
ders, de liefste van de hele wereld mag ik wel 
zeggen, hebben mij (en zichzelf) getrakteerd op 
een lange vakantie naar Hawaï! Uitrusten, bij-
komen, bruin worden (gaat lekker snel dankzij 

de chemo) en een surfleraar scoren. Dus ik wil 
van mijn chirurg alleen maar even leuke din-
gen horen, dingen die me geruststellen in 
plaats van bang of verdrietig maken. Ik wil even 
niet meer aan kansen, operaties, reconstruc-
ties en chemo’s denken. Ik wil onbezorgd kun-
nen genieten van het feit dat ik weer kan leven 
in plaats van overleven. 

Ik ben niet meer de oude Sandra, maar van-
daag ben ik wel beter. En elke dag dat ik van-
af nu gezond wakker word, is een cadeautje. 
Nog veel meer dan dat ik een verkering cadeau 
wil als compensatie voor, nou ja, alles, hoop ik 
dat ik dit cadeau nog heel lang mag houden. 
Aloha!

Dit was de laatste aflevering van Sandra’s 
dagboek over haar strijd tegen borstkanker. 
Volgende week in Viva: Sandra’s hulptroe-
pen. Haar vrienden, familie, artsen en ver-
pleegkundigen. 

Alle afleveringen van Sandra’s dagboek zijn na te 
lezen op viva.nl/sandra. 

Mijn ouders hebben mij en zichzelf getrakteerd op 
een vakantie naar Hawaï.
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