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doet niet aan kanker        
 andaag had ik het gevoel dat iedereen 
die ik ken meer dan voldoende hoogte-
punten in zijn leven heeft. 

Iedereen, behalve ik. 
Het kan aan het weer gelegen hebben. Op  
regenachtige zondagen ben ik meestal niet op 
mijn best. Maar het kan ook komen doordat ik  
alleen was. En er niemand belde om iets leuks 
te gaan doen. Of dat ik het vandaag zat was om 
zelf vrienden te bellen om iets af te spreken. Ik 
heb genoeg vrienden, daar niet van, maar ik 
had er even geen zin in. Ik wilde gebeld worden 
- niet andersom. In de loop van de ochtend 
groeide mijn, als zeer klein begonnen, dipje uit 
tot een middenklasse depressie. En nog steeds 
ging mijn telefoon niet. Inmiddels was het  
buiten opgeklaard, maar zelfs dat hielp niets. 
Echt, het kan aan het weer gelegen hebben dat 
ik mijzelf het zieligste meisje ter wereld vond – 
of dan op z’n minst van Noord-Holland. Ik was 
ervan overtuigd: iedereen heeft veel meer 
hoogtepunten dan ik. Het was gewoonweg  
oneerlijk verdeeld. Al mijn vrienden krijgen  
verkering of baby’s - sommigen zelfs met  
dezelfde persoon - kopen een huis of gaan 
trouwen. Ze gaan op reis én krijgen een andere, 
leuke baan. Ik niet. 
Ik krijg voor de tweede keer in drie jaar 
kanker. 

Ik heb er ervaring mee: er blijkt bij mij niet veel 
tijd te zitten tussen de ontdekking van een 
knobbel en de uiteindelijke diagnose. Op een 
dinsdag voelde ik iets – mmm, dezelfde plek  
als drie jaar geleden. Wel een stuk kleiner en  
langwerpig in plaats van rond. Die verschillen, 
in combinatie met het feit dat ik ongesteld 
moest worden, was reden genoeg om niet met-
een in de stressmodus te schieten. Het was  
ongetwijfeld een overspannen melkklier. Of  
anders littekenweefsel. Ik ging naar bed in de 
volle overtuiging dat het hier een goedaardig 
knobbeltje betrof. Maar goed slapen deed ik 
niet – gevoelens van angst en onzekerheid  
hielden me wakker. 
Aan de andere kant: ik hoefde me toch hele-
maal geen zorgen te maken? Ik was immers 
twee weken geleden nog op controle in het  
Antoni van Leeuwenhoek geweest? En toen had 
ik mijn halfjaarlijkse ‘u bent het komende half 
jaar kankervrij’- certificaat gehaald. 
De huisarts bij wie ik de volgende ochtend  
terecht kon, wist het ook niet. Dus door naar 
mijn chirurg. En echt, ik ging alleen om gerust-
gesteld te worden. Om van hem de woorden te 

Elk jaar krijgen 12.000  
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de ziekte voor de tweede 

keer in drie jaar.  
De komende maanden  

houdt ze, speciaal voor  
Viva, een dagboek bij.

V
 Diagnose

 

42•VIVA



doet niet aan kanker        

‘ Ik ging alleen om 
gerustgesteld te  
worden. Om te horen  
dat het niks was’ 

horen dat het niks was - een melkklier, litteken-
weefsel of een hersenspinsel. In plaats daarvan 
sprak hij de onvergetelijke woorden: “Tja, er zit 
inderdaad iets.”
Dat werkt niet geruststellend, kan ik vertellen.

Anderhalve week, een echo, twee mammo- 
grafieën en drie puncties later zat ik met mijn 
zus in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in  
Amsterdam. En een half uurtje later stonden 
we weer buiten. Met rode ogen. Het was een  
tumor, slechts één centimeter. De vorige keer 
had ik al een borstbesparende operatie,  
bestraling en een chemoronde gehad, dus 
kwam ik nu in aanmerking voor een amputatie. 
Hoera, die kan ik nu ook afvinken.
Ik had zoveel vragen al leek het allemaal weinig  
uit te maken. 
Waarom was dit niet gezien tijdens mijn half-
jaarlijkse controle. Antwoord: je kent je eigen 
borsten toch het beste – 80 procent van de 
vrouwen die een tumor hebben, ontdekken het 
zelf. Eén wijze les: controleer je borsten, hoe 
eng het ook is, het helpt, echt waar!
Waarom was het teruggekomen? Antwoord: tja, 
dat gebeurt nu eenmaal in 10 procent van de 
gevallen. 
Waarom ik? Antwoord: er moet toch iemand bij 
die 10 procent zitten?
Waarom nu? Waarom ik? Waarom?

Was gisteravond mijn onzekerheid en angst 
nog enigszins te hanteren, nu nestelden die 
twee zich stevig in mijn hoofd en lichaam om 
voorlopig niet weg te gaan. In een klap was 
mijn zelfvertrouwen verdwenen. Dat is nu twee 
weken geleden.

Uiteindelijk belde er iemand die druilerige  
zondag, en werd het toch nog gezellig, op het 
terras in een zwak zonnetje. De dag dat de  
tumor uit mijn borst gehaald wordt, komt 
steeds dichterbij. Op zich heb ik daar niet  
zoveel problemen mee – integendeel, zelfs. 
Weg = weg. Maar dat ze, en passant, ook mijn 
borst eraf halen vind ik toch iets  minder. 
Letterlijk een hoogtepunt minder in mijn leven. 
 
Volgende week: De operatie - deel II van 
Sandra’s dagboek over haar strijd tegen 
borstkanker.

Wil je het dagboek van Sandra nalezen en/of 
reageren, ga dan naar viva.nl/Sandra. 

Mijn bootje heet Something 
Cool - ik heb ‘m van  
een vriend gekregen. 

En echt, ik ging alleen om gerustgesteld te 
worden. Om van hem de woorden te horen 

 

Mijn vriendinnen en 
ik zelf in goede tijden. 

Varen in mijn bootje - met vrienden - is het liefste 
wat ik doe. Het geeft rust en schept perspectief.

DAGBOEK 
DEEL 1
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