
doet niet aan kanker 
e meeste dingen die je voor het eerst 
ervaart, zijn voor herhaling vatbaar. De 
eerste kus, eerste keer alcohol, eerste 

keer zonder ouders op vakantie... Ook na de 
eerste keer sex denken de meeste mensen 
niet: dat was eens maar nooit weer. Wat zou het 
fijn zijn als dat met chemo ook zo was. Dat je 
na de eerste kuur denkt: wow, ik sex/kus/drink 
nooit meer als ik nog één keer zo’n chemo mag 
ondergaan. Dat is dus niet zo. Chemo wordt na 
de eerste keer niet leuker. Alleen maar erger.
Met die wetenschap sta ik wederom voor een 
grote beslissing. Beslissingen zijn niet mijn 
sterkste kant - ik twijfel al tussen een broodje 
ham of broodje kaas. Ik ben na het amputeren 
van mijn borst namelijk niet gezond wakker ge-
worden. De ochtend na de amputatie lig ik in 
tranen in bed. De chirurg is net weg nadat hij 
het slechte nieuws (uitzaaiingen!) bij mij ge-
dumpt heeft. Ik snap niet hoe mijn gevoel me 
zo voor de gek heeft kunnen houden. Ik was zo 
zeker dat de amputatie de laatste opoffering 
was die ik me moest getroosten om gezond te 
worden. En toen ik bijkwam, was ik er ook van 
overtuigd dat ik weer gezond wás. De chirurg 
dacht er anders over. Tijdens de controle van 
de schildwachtklier bleken er metastasen in te 
zitten: kankercellen. Op basis daarvan heeft 
mijn chirurg niet alleen mijn borst geampu-
teerd, maar ook 25 lymfklieren verwijderd. En 
in één van de 25 klieren (letterlijk én figuurlijk 
klieren) bleek nog een micrometastase te zit-
ten. Klein maar fijn gaat hier niet op: microme-
tastasen moeten ook aangepakt worden. In 
mijn geval dus met chemo. Kut.

Ik weet niet of het door de gedachte aan weer 
een chemokuur komt dat het missen van mijn 
borst me niet zoveel doet als verwacht. Ik denk 
het. Dag twee na de operatie mag ik onder de 
douche. Terwijl ik daar sta met mijn shampoo, 
conditioner, bodyspray en maskertje (een ope-
ratie is géén reden om er niet fris & fruitig uit 
te zien) kijk ik naar beneden en zie niks. Ja, vijf 
pleisters op een rijtje met een stuk huishoud-
plastic erover. That’s it. Er zit niks op links, nou 
ja, m’n ribben zie ik. Of wat is het eigenlijk wat 
daar achter je borst zit? Maar ik vind het niet 
kaal of leeg of wat dan ook. Ik vind het stiekem 
wel mooi. Dit ben ik, zó sterk ben ik geweest 
dat ik dit ervoor over heb gehad om te blijven. 
En het fijne is dat ik niet minder tevreden ben 
met mijn lijf dan toen ik nog twee borsten had. 
Maar dan de voorgestelde chemo. Dat is een 
heel ander verhaal. Eerste ding is dat de onco-

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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Ik baal. Ik was net weer de oude, edoch vernieuwde 
Sandra. Sommige vrienden weten niet eens dat ik 
ooit ziek was. En dat is wel zo prettig.

Na de operatie zie ik niks. Alleen die  
vijf pleisters. En o ja, die drain.
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doet niet aan kanker        
loog mij niet echt kan overtuigen. Want ik heb 
mijn huiswerk gedaan, mijn status opgevraagd, 
op internet gezocht en experts op gebied van 
terugkerende kanker gesproken. Deze chemo 
heet ‘preventief’ te zijn. Alle kwaadaardige cel-
len zijn rigoureus verwijderd staat letterlijk zo 
in het operatierapport. De chirurg denkt dat ik 
‘schoon’ ben. Maar omdat er toch een piepklein 
celletje kan zijn ontsnapt, is het beter om die 
met chemo op te sporen en met huid en haar 
te vernietigen. Net Risk, maar dan anders. 

Pfff, ik wil me hier helemaal niet mee bezig 
houden. Ik had me verheugd op zes weken 
herstellen en daarna zou ik mijn lekkere, leuke 
leventje weer oppakken. Gewoon, met één leu-
ke borst en één niet. In plaats daarvan hobbel 
ik met drain en al van ziekenhuis naar zieken-
huis. Als er iéts is dat je het gevoel geeft dat je 
ziek bent is het een ziekenhuis. 
Zes chemo’s stelt mijn oncoloog voor. Omdat ik 
drie jaar geleden ook chemo heb gehad en de 
tumor daarvan niet van onder de indruk was, 
vraag ik waarom hij denkt dat het dit keer wel 
zal helpen. Omdat we een paar jaar verder zijn 
en alle onderzoeken hun vruchten hebben af-
geworpen, is het antwoord. Ik krijg nu andere 
medicijnen. Zwaarder, nieuwer, beter en min-
der slecht voor mijn hart. Maar even slecht 
voor mijn conditie, weerstand, hormoonhuis-
houding, huid en haar. Kut, niet wéér mijn haar 
eraf... Diepe, diepe zucht en dikke, dikke traan. 
Maar zoals gezegd: het verhaal overtuigt me  
niet. Naar het effect van de preventieve kuur 
zijn twee onderzoeken gedaan die beide voor-
tijdig zijn stopgezet. Omdat het nu eenmaal las-
tig is om aan te tonen dat iets wat preventief 
gegeven wordt ook werkt. Er zit niks, we geven 
preventief chemo en over vijftig jaar zit er nog 
steeds niks. Komt dat dan door de chemo of 
doordat er om te beginnen al niks zat?

Kortom, ik heb er geen goed gevoel over. Ik 
realiseer me dat dit voor een groot deel te ma-
ken heeft met het feit dat ik weet waar ik aan 
ga beginnen. Been there, done that. Geloof me: 
operaties, amputaties en bestralingen zijn écht 
appeltjes-eitjes vergeleken bij een chemokuur. 
Kreeg ik drie jaar geleden elke drie weken een 
zogeheten FEC-kuur (drie medicijnen via in-
fuus) dit keer krijg ik een deel via infuus, daar-
na moet ik twee weken chemopillen slikken. 
Tussen elke kuur ben ik  één week ‘chemoloos’ 
waarin ik een beetje kan herstellen. Dat is kort. 
Wat ook kort is, is de tijd tussen beide tumors. 

DAGBOEK 
DEEL 3

Kut, niet wéér mijn haar 
eraf... Diepe, diepe zucht 
en dikke, dikke traan 

Ik ben nog maar net weer de oude, edoch ver-
nieuwde Sandra. Ik werk aan twee leuke pro-
jecten tegelijkertijd, zou voor het tijdschrift 
Pink Ribbon naar IJsland reizen en zoek een 
woonboot (koop!). Op een compliment als ‘Je 
ziet er goed uit’ denk ik niet direct: ja, voor ie-
mand die een tumor had. Ook de vraag ‘Hoe 
gaat het ermee?’ heeft geen dubbele lading 
meer sinds het woordje ‘nu’ eruit is. Nieuwe 
collega’s en vrienden weten niet eens dat ik 
ooit ziek ben geweest en dat is wel zo lekker. 
Nu is alles anders. Voor de tweede keer kanker. 
Binnen drie jaar. Voor de meeste mensen is dat 
geen goed teken, maar ik wil dat niet zo zien. 
Want ik doe dus eigenlijk niet aan kanker. Toen 
niet, nu ook niet. Vorige keer had ik een túmor, 
geen kanker. En nu heb ik ook geen kanker 
meer. Maar ik moet wel weer chemo, waardoor 
ik er ga uitzien als een kankerpatiënt. 
Van mijn oncoloog moet ik zelf beslissen. Wel of 
geen chemo lijkt een keus tussen een lang en 
gelukkig leven of geen leven. Makkelijke beslis-
sing zou je denken. Maar ik heb er weinig ver-
trouwen in. De chemo, borstbesparende opera-
tie en bestralingen die ik drie jaar geleden heb 
ondergaan, hebben het terugkeren van de tu-
mor inclusief uitzaaiingen niet voorkomen. Wie 
garandeert me dat deze chemo wel zal helpen? 
En ik voel me toch goed? Ik heb geen kanker 
meer en hoef dus ook geen chemo.

Ik besluit om een second opinion te vragen. 
Dus hop in galop, naar Oncoloog II. Die begrijpt 
mijn probleem en geeft toe dat mijn twijfels 
terecht zijn. Maar ja, common sense is toch om 
die zes chemo’s erdoorheen te jassen, vindt hij. 
Inderdaad, zonder garantie dat het voorgoed 
een einde aan die nasty little basterds maakt. 
Nou, ’t spiet mie donders, zoals ze in Groningen 
zeggen, maar ook dit overtuigt me niet. 
Oncoloog III dan maar. Omdat Oncoloog II al 
advies bij het Antoni van Leeuwenhoek in Am-
sterdam had ingewonnen, ga ik naar Rotter-
dam. Ik heb veel ziekenhuizen van binnen ge-
zien, maar dit is echt de allerergste. Ik prijs me 

gelukkig met het OLVG. Raar hoe je soms om 
de stomste dingen blij kunt zijn. Oncoloog III is 
een zij en, hoe verrassend, ook zij begrijpt mijn 
twijfel. Maar als ik na afloop naar mijn auto 
loop, besef ik dat ze meer heeft gedaan dan al-
leen mijn twijfel begrijpen. Ze zag en voelde 
mijn twijfel ook. En gaf me daardoor het duwtje 
dat ik nodig had. Want ook al zei mijn gevoel 
nee tegen chemo, haar gevoel zei driedubbel 
ja. Omdat ik op jonge leeftijd kanker heb gekre-
gen. Omdat de tumor binnen drie jaar is terug-
gekomen en omdat hij bewezen heeft zich niet 
tot mijn ex-borst te willen beperken.

Ik ga terug naar het OLVG voor een gesprek 
met mijn oncoloog. Ik heb namelijk nog één 
belangrijke vraag. “Is deze behandeling alleen 
levensverlengend of denken jullie dat ik hier-
door heel oud ga worden?” Ik slik, als je zo’n 
vraag stelt moet je niet bang zijn voor het ant-
woord, maar dat ben ik natuurlijk wel.  
Volgende week: Wel of geen chemo -  deel 3 
van Sandra’s dagboek over haar strijd tegen 
borstkanker. 
Een aflevering van Sandra’s dagboek gemist? 
Je kunt ze nalezen op viva.nl/sandra.
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