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Miriam (64): “Ik heb uitgezaaide darmkanker, al ruim vijf jaar. 
Genezen zal ik niet meer. Ze zeiden: ‘We rekken je leven’. Prima, 
maar rek het dan met dertig jaar! Helaas is dat niet reëel op 
mijn leeftijd. Maar de dood is geen optie. Ik ben er zo bang 
voor. Misschien dat ik me daarom zo verzet. Het eerste wat ik 
doe als ik geopereerd ben, is m’n nagels lakken. En ik kleed me 
altijd netjes, in het ziekenhuisbed draag ik standaard Griekse 
witte tuniekjes.
De wachtkamer is mijn tweede zitkamer. Ik zeg altijd: ‘Ik ga 
even naar m’n buitenhuisje.’ Dankzij de  vrouwen achter de ba-
lie is de sfeer prettig. Zij fleuren deze wachtkamer op. Je kunt 
altijd bij ze terecht; met je verdriet en met je vrolijkheid. Super 
zijn ze. Ik vind de meeste mensen in de wachtkamer ongelo-

felijk serieus en ernstig. Ik zat hier een paar weken geleden 
met een vriendinnetje en we hadden zo ontzettend de slappe 
lach! Ik was toen net kaal geworden. Ik geneerde me voor het 
lachen, want iedereen keek verstoord. Maar wat meer lachen 
zou geen kwaad kunnen. Ook al is het een zwaar en eenzaam 
proces. Kanker heeft me niks goeds gebracht. Ik ben bijvoor-
beeld niet closer met m’n gezin – ik was al close met hen. Ik 
ben ook niet opeens het leven meer gaan waarderen. Ik zag de 
mooie dingen altijd al. Kanker heeft m’n leven ingewikkelder 
gemaakt. Maar: onoverkomelijk is het niet. Het is een hinder-
nis die ik wel kan nemen.”     

        www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker

tekst Sarah Wong  fotografie Sarah Wong

de wachtkamer



Locatie: LUMC, Leiden
Tijd: 15:10 uur
Afdeling: Wachtkamer 
Polikliniek Klinische 
Oncologie
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Oud-premier Dries van Agt (82) verloor zijn vader, zijn schoonzoon 
en zijn ‘fietsmakker’ aan kanker. Hij schonk de opbrengst van zijn 
bundel fietsverhalen aan KWF en deed in 2012 mee aan de Alpe 
d’HuZes. Als coach, want fietsen met twee kunstheupen gaat 
niet. Maar een rustige oude dag? Nee. Daarvoor is er nog te veel 
onrechtigvaardigheid in de wereld.  tekst Brigit Kooijman  fotografie Sarah Wong 

  “Een voorproefje 
 van de hemel”

U
it respect en ‘waarachtige 
genegenheid’ voor zijn 
vrouw Eugenie rukt hij 
zich zo nu en dan los van 
zijn studeerkamer. Anders 

zou hij altijd maar werken. “Nu ga ik met 
je boodschappen doen”, zegt hij dan. “Nu 
gaan we samen naar de grootgrutter. En 
dan draag ik de tas.”
Hij mag 82 zijn en met twee kunstheu-
pen door het leven gaan, oud-premier 
Dries van Agt is nog altijd een man met 
onstuitbare dadendrang. Even eerder is 
hij als een wervelwind de bar binnen-
gevlogen van het hotel aan de bosrijke 
oostrand van Nijmegen, op loopafstand 
van zijn huis. Joviaal, attent, onvermoei-
baar pratend, in de voor hem kenmer-
kende, fraai gevormde volzinnen en met 
typische uitdrukkingen. Zo duidt hij zijn 
echtgenote (net als hij 82) consequent 
aan als ‘het meisje’. Halverwege het 
interview zal hij bekennen dat hij – dag-
dromend – dolgraag nog eens minister 
van Justitie zou willen zijn. Het was 
zijn mooiste baan ooit. “Ik zou het ook 
kúnnen. Waarom niet? Adenauer was 
tot op zijn negentigste bondskanselier 
van Duitsland, daar ben ik nog een jonge 
man bij.”

Illusie
Er is eigenlijk maar één ding dat hij niet 
meer kan, en dat is fietsen. En dat terwijl 
fietsen, wielrennen om precies te zijn, 
altijd een grote liefde is geweest. Som-
migen verdachten hem er zelfs van dat 
de wielrennerij hem nader aan het hart 
lag dan de politiek, zeker toen hij tijdens 
de kabinetsformatie in 1981 met een 
smoes uit het Binnenhof vertrok om de 
wielerronde van Boxmeer te openen. Van 
Agt vertelt er smakelijk over in Op weg 
naar Alpe d’Huez, een bundel wieleranek-
dotes die hij schreef samen met zijn zoon 

Frans. De opbrengst bestemden ze voor 
KWF Kankerbestrijding.
“Een voorproefje van de hemel”, zo om-
schreef Van Agt ooit de geneugten van 
een goede wielertocht. Hij lijdt eronder, 

zegt hij, dat hij niet meer in de pedalen 
kan klimmen. “Ik heb het er vooral zo 
zwaar mee omdat ik, dwaas of niet, de 
illusie koester dat ik het nog kan. Dat ik 
met de juiste training straks in juni ge-
woon de Alpe d’Huez weer op ga. Ik wéét 
dat ik het nog kan. Maar het meisje heeft 
het volstrekt verboden, en daar heeft ze 
goede redenen voor. Ze is bang dat ik 
val, mijn heup breek en dat ik dan in een 
rolstoel terechtkom. De orthopeed heeft 
mij inderdaad gewaarschuwd dat een 
nieuwe prothese misschien niet meer 
mogelijk is.”

Sherry
Vorig jaar ging Van Agt al niet meer mee 
de berg op tijdens de Alpe d’Huzes. Hij 
maakte zich nuttig als coach van de fami-
lieploeg, onder wie zijn dochter Caroline, 
die enkele jaren daarvoor haar man 
verloren had aan longkanker. Zelf heeft 
Van Agt prostaatkanker gehad, maar dat 
is alweer vijftien jaar geleden en mag 
verder geen naam hebben, vindt hij. In te-
genstelling tot wat zijn vader overkwam; 
die werd ‘aangevallen en verwoest’ door 
een agressief melanoom. “Het begon met 
een knobbeltje aan de binnenkant van de 
neusvleugel. Na verloop van tijd moest 

 “Mijn meisje 
heeft me het 

fietsen verboden”

1don diablo en zijn vader in 2012

Dries Van Agt over de geneugten 
van een goede wielertocht:

 Biografie
Dries van Agt (1931) 
studeerde rechten in 
Nijmegen, werkte onder 
meer als advocaat en als 
hoogleraar strafrecht voor 
hij in 1971 minister van 
Justitie werd. Vijf jaar 
later was hij de eerste 
lijsttrekker van het CDA. 
Premier was hij van 1977 
tot 1982, een tijd waarin 
de politieke verhoudingen 
sterk gepolariseerd waren. 
Van Agt werd verguisd en 
bewonderd. Tot op heden, 
zegt hij zelf: “Mensen die 
me toejuichen en mensen 
die me uitspugen. Ik denk 
dat het komt omdat ik 
ongebruikelijk gepronon-
ceerd ben. Ik doe niet aan 
wollig gewauwel.” Na zijn 
premierschap verliet hij 
Den Haag om Commis-
saris van de Koningin in 
Noord-Brabant te worden 
en later vertegenwoordiger 
van de Europese Gemeen-
schap. De laatste jaren zet 
Van Agt zich in voor ‘een 
duurzame oplossing’ van 
het Israëlisch-Palestijns 
conflict. Zo richtte hij het 
Rights Forum op en publi-
ceerde hij in 2009 het boek 
Een schreeuw om recht, 
de tragedie van het Pales-
tijnse volk. Hij is getrouwd 
en heeft drie kinderen en 
vijf kleinkinderen.
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De kunst
    van eigen 
keuzes maken

achtergrond

De ‘beste’ manier van omgaan met kanker? Die bestaat niet. Ieder-
een kiest zijn of haar eigen weg. Soms komen die keuzes op ande-
ren vreemd over. Drie vrouwen vertellen over hun onalledaagse 
beslissingen. Yvonne: “Het is een rijkdom om uit te kunnen zoeken 
wat echt belangrijk is voor mij, maar het maakt ook eenzaam.”
tekst Merel Remkes  illustratie Jose Luis Garcia Lechner  fotografie Amke    

Nicky Westerhof (28):

B
orstkanker loopt als een rode 
draad door de familie van Nicky 
Westerhof (28). Zowel haar over-
grootmoeder, haar oma als haar 

moeder werd door de ziekte niet ouder dan 
vijftig jaar. Begin 2000 – haar moeder had 
de eerste behandelingsronde voor borst-
kanker achter de rug – werd vastgesteld dat 
de familie belast is met een mutatie in het 
erfelijk borstkankergen, ook wel de brca1-
genmutatie genoemd. Vanaf dat moment 
vroeg Nicky zich af of zij ook draagster 
van de genmutatie was. “Ik zei tegen mijn 
moeder dat ik me ook wel wilde testen”, 
vertelt ze. Die suste haar toen vijftienjarige 
dochter; daar was nog alle tijd voor. Vier 
jaar later overleed Nicky’s moeder aan de 
gevolgen van borstkanker. Kort daarop liet 
Nicky de test doen. “Best snel ja. Maar ik 
had gezien hoe mijn moeder was veran-
derd van een sprankelende vrouw in een 
vrouw wier wereld steeds kleiner werd. 
Zoiets wilde ik nooit meer meemaken.” De 
arts vroeg haar of ze nagedacht had over 
wat ze wilde doen als ze drager bleek te 
zijn. Nicky was daar heel duidelijk in: “Dan 
zouden mijn borsten eraf gaan. Bij ons in 
de familie hebben meerdere vrouwen op 
heel jonge leeftijd borstkanker gekregen. 
Ik zou niet passief gaan afwachten.” 

 “Ik wilde niet dat degene 
die mijn nieuwe 

borsten ging maken, 
me niet serieus nam”

“Ik ben nooit heel blij geweest met mijn borsten. Borstkan-
ker heeft ervoor gezorgd dat ik mijn oma nooit heb gekend 
en dat ik mijn moeder zo jong heb verloren. Mijn borsten 
voelen voor mij als twee tijdbommen die elk moment kun-
nen afgaan.” (Uit: Dansen op een zijden draad)

Schok en opluchting
Nicky bleek inderdaad draagster te zijn 
van het brca1-gen. Het was een schok, 
maar tegelijkertijd een opluchting, vertelt 
ze. Als ze geen drager was geweest, dan 
had ze moeten leren vertrouwen op haar 
borsten. Nu kon ze ze laten weghalen en 
daarmee ook de angst voor kanker, die zo 
diep in haar zat. Het vinden van een arts 
voor de borstamputatie en de reconstruc-
tie bleek echter nog niet zo makkelijk. 
“Het was in die tijd nog heel ongebruike-
lijk voor een meisje van mijn leeftijd om 
met zo’n verzoek te komen. Een van de 
artsen keek naar mijn dossier en zei: ‘Ik 
denk dat jij hier binnen vijf minuten weer 
weg bent, meisje.’” Nicky schrok van hun 
terughoudendheid. Ze begreep dat artsen 
liever niet in ‘gezond vlees’ wilden snijden, 
maar vond dat de vraag het verdiende 
om serieus genomen te worden. “Ik had 
niet het gevoel dat ze open het gesprek in 
gingen, echt naar mijn verhaal luister-
den. Aan het einde snapten ze vaak wel 
waarom ik het wilde, maar dan was het 
eigenlijk al te laat. Ik wilde niet dat degene 
die nieuwe borsten voor me moest gaan 
maken, mij in eerste instantie niet serieus 
nam.”

Nieuw lichaam
Nicky vond uiteindelijk een arts in Rot-
terdam bereid om de behandeling uit te 
voeren. “Hij hoorde mijn verhaal aan en 
zei: ‘Dat snap ik, dat gaan we doen!’ Het 
was de eerste arts die ik sprak die niet 
begon met de ‘maar’ van het verhaal. Hij 
had een nieuwe techniek ontwikkeld, 
na de borstamputatie zou hij met vet uit 
mijn bovenbenen nieuwe borsten maken. 
Het was een schot in de roos. Ik was zo op-
gelucht.” Dat betekende niet dat het iets 
was wat Nicky ‘even’ deed. “De operatie 
duurde negen uur, ik moest lang herstel-
len. Vervolgens moest ik erg wennen 
aan mijn nieuwe lichaam. Mijn nieuwe 
borsten zijn niet de borsten die ik had. 
Maar uiteindelijk ben ik heel blij met het 
resultaat. En ik ben vooral heel dankbaar 
dat ik kind ben van deze tijd en niet zoals 
de vrouwen voor mij hoefde te wachten 
tot het noodlot toesloeg.”

Nicky Westerhof schreef een boek over haar 
ervaringen: dansen op een zijden draad, 
Keff & Dessing Publishing.
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“Elke twee minuten overlijdt er ergens op de wereld een vrouw 
aan baarmoederhalskanker. In 85 procent van de sterfgevallen 
gaat het om een vrouw uit de derde wereld. Dat klópt niet.” 
De Leidse hoogleraar en gynaecoloog Lex Peters doet er met 
zijn Female Cancer Foundation alles aan om dat percentage 
omlaag te brengen.  tekst Patricia Jacob  fotografie Chantal Spieard

 Een wereld 

zondEr 
baarmoederhalskanker

D
e wortels van de strijd die Lex Pe-
ters al jaren voert, liggen in Kenia. 
In de jaren zeventig werkte Lex 
hier als Medical Officer of Health 
en zette zich in voor de gezond-

heid van moeder en kind. Veel vrouwen die bij 
hem op het spreekuur kwamen, hadden baar-
moederhalskanker. Steevast klopten deze vrou-
wen – vrijwel altijd jonge moeders – pas aan wan-
neer ze al klachten hadden en de ziekte zich al in 
een te vergevorderd stadium bevond. Lex stond 
machteloos. “Bij velen was het baarmoederhals-
gezwel al doorgegroeid naar de blaas en de endel-
darm. Hierdoor verloren ze de controle over hun 
urine en ontlasting. In hun gemeenschap werden 
ze als kreupelen behandeld. Verschrikkelijk, al die 
vrouwen die zonder waardigheid zouden sterven. 
Die beelden hebben zich in mijn hoofd vastgezet.” 
Volgens Lex was hun dood onnodig. “Baarmoe-
derhalskanker is goed te voorkomen. De ziekte 
wordt veroorzaakt door een virus dat er meer dan 
tien jaar over doet om van gewone cellen kanker-
cellen te maken. Al die jaren heb je de tijd om die 
ontwikkeling te stoppen.” Jaren later, tijdens gast-
colleges in Suriname, Zuid-Afrika en Indonesië, 
ontdekte hij dat ook daar baarmoederhalskanker 
opvallend veel voorkwam. In 2006 richtte hij de 
Female Cancer Foundation op. 

Tafelazijn
Het virus dat Lex bedoelt is het seksueel over-
draagbare humaan papillomavirus (HPV). In 
Nederland doen we er alles aan om baarmoeder-
halskanker te voorkomen. Sinds 2009 kunnen 
tienermeisjes zich vóór hun eerste seksuele con-

“Valt een moeder 
  weg, dan spat het 
  gezin uiteen”

tact laten inenten met het HPV-vaccin. Na drie 
inentingen zijn ze jarenlang beschermd tegen 70 
procent van de HPV-virussen. 
Daarnaast worden vrouwen tussen de dertig en 
zestig jaar om de vijf jaar opgeroepen voor een 
uitstrijkje. Hierbij worden cellen uit de baarmoe-
dermond geschraapt, die vervolgens voor contro-
le naar het laboratorium gaan. 
De aanwezigheid van solide screeningpro-
gramma’s, zoals het onze, verklaart grotendeels 
waarom baarmoederhalskanker in het Westen 
relatief weinig voorkomt. Door de kosten en de 
complexiteit zijn deze programma’s niet bruik-
baar in ontwikkelingslanden. De wetenschappe-
lijk onderbouwde screeningmethode die Lex in-
zet, is dat wél. De behandeling bestaat uit ‘See’ en 
‘Treat’.  Om te beoordelen of er cellen zijn die kun-
nen wijzen op voorstadia van baarmoederhals-
kanker, (‘See’), wordt de baarmoederhalsmond 
aangestipt met tafelazijn. Zijn er witte vlekken te 
zien, dan duidt dat op potentieel gevaarlijke (‘on-
rustige’) cellen en wordt de vrouw direct behan-

deld (‘Treat’). De afwijkende cellen worden, net 
zoals bij wratjes, bevroren met vloeibare stikstof 
of vloeibaar koolzuur (cryotherapie). De kosten 
van een ‘See’ plus een ‘Treat’: nog geen 10 euro 
per vrouw. Volgens Lex kun je met zijn methode 
ongeveer 90 procent van de cellen die leiden tot 
baarmoederhalskanker opsporen. Met cryothera-
pie kun je 80 tot 90 procent van de aandoeningen 
genezen. 

Best mogelijke methode
Lex pretendeert niet dat zijn methode onfeilbaar 
is. “In Nederland wordt een vrouw pas behandeld 
als de uitslag van het laboratorium bekend is en 
de gynaecoloog vindt dat behandeling nodig is; 
screening en behandeling vinden nooit op dezelf-
de dag plaats. Bij onze methode wél. Deze vrou-
wen moet je meteen behandelen, want ze zullen 
geen tweede keer langskomen. Omdat ze hun 
kinderen niet alleen kunnen laten bijvoorbeeld. 
Misschien is het daardoor ook wel eens voorge-
komen dat we hebben overbehandeld: een vrouw 

KWF Kankerbestrijding
…. ondersteunt de internationale strijd tegen 
baarmoederhalskanker op verschillende 
manieren. In Indonesië loopt onder leiding 
van professor Peters een wetenschappelijk 
onderzoek naar de genetische gevoeligheid 
voor HPV en het ontstaan van baarmoeder-
halskanker. Vanaf 2013 werkt KWF Kankerbe-
strijding samen met de Union for Interna-
tional Cancer Control(UICC) in het Cervical 
Cancer Initiative om baarmoederhalskanker 
in Latijns Amerika terug te dringen.

1 een meisje uit de slop-
penwijk naast de kliniek van 
sos kinderdorpen in nairobi. 
in deze kliniek kunnen vrou-
wen terecht voor een see 
& treat. 

7 en 5 bewoonsters van 
een riviereiland ('char') in 
noord-bangladesh. deze 
vrouwen vallen in de doel-
groep van een van de nieuw-
ste see & treat-projecten.

Lex Peters’ missie:

onderzoek
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Journalist
Patricia Jacob
“Tijdens het schrij-
ven van dit artikel 
realiseerde ik me pas 

hoe ernstig baarmoederhals-
kanker is. Dat je deze ziekte 
met azijn kunt voorkomen, 
vind ik ongelooflijk. Gelukkig 
verspreidt deze kennis zich als 
een olievlek over de wereld. De 
motor daarachter: Lex Peters 
van de Female Cancer Founda-
tion. Inspirerend, dat één man 
het verschil kan maken!”

18

Achtergrond  
De kunst van eigen keuzes maken: 
drie vrouwen vertellen over hun onalledaagse  
beslissingen tijdens hun ziekteproces.

Achtergrond
Het opsporen en behandelen van baarmoeder-
halskanker in ontwikkelingslanden vergt een 
andere aanpak dan bij ons.

Fotograaf
Sarah Wong
“Dries was makkelijk 
te fotograferen. Hij 
nam meteen een mooie 

leiderschapspose aan. In zijn 
kamer pronkte een foto van een 
Sioux Indiaan. Hij vertelde over 
de ontmoeting met deze bijzonde-
re man tijdens een vredesoverleg 
in de VS. Zelf werk ik nu aan een 
project over compassie. Compas-
sie is het antwoord op vrede, vind 
ik. Dries was het met me eens.”

08Interview
Oud-premier Dries van Agt over het verlies 
van zijn vader en zijn liefde voor wielrennen: 
“Ik weet dat ik het nog kan.”
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Journalist
Merel Remkes
“Omgaan met kanker 
is al vreselijk lastig, 
maar binnen je be-
handelingstraject iets 

anders te willen dan je omgeving, 
leek me helemaal zwaar. Ik 
interviewde drie vrouwen die 
tegen de stroom in gingen. Mooi 
om te zien hoe zij hun eigen weg 
vonden. Dicht bij jezelf maak je 
altijd de beste keuzes. Ook als 
die misschien niet de gewenste 
uitkomst hebben.”
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drijfveren

Sunny (40): “Het was tijdens een extreem zware wandel-
tocht in België, de dodentocht, dat ik op het idee kwam om 
veters te gaan verkopen voor KWF. de veters die ze daar 
verkochten, waren leuk als aandenken aan de tocht. Maar 
vrolijk kun je ze niet noemen: zwart met een doodshoofdje. 
dat kon beter, besloot ik. 
Ik was daarvoor al jaren bezig om met wandeltochten geld op te 
halen voor KWF. Dat is me eigenlijk in de schoot geworpen toen 
ik voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse ging lopen in 2006. 
Mensen wilden me spontaan sponsoren. ‘Hoezo?’, vroeg ik hen. 
’Nou, het is toch een hele prestatie?’, was dan het antwoord. Toen 
dacht ik: hier zit geld in. Een vriendin van mij had net een goede 
vriend verloren aan kanker. Zij liep mee, dus samen besloten we: 
dit geld is voor KWF. Dat motiveerde enorm. Als we er even door-
heen zaten, keken we elkaar en was het van: kom op, elk kilome-

ter is weer tien euro erbij. 
De veterverkoop blijkt een goed alternatief voor het gesponsorde 
lopen. Daar was mijn omgeving na een paar jaar namelijk wel 
klaar mee. Tijdens de eerste Vierdaagse verkocht ik meer dan 
duizend veters – ik was meteen mijn hele voorraad kwijt. Van 
tevoren was ik daar wel even benauwd over geweest, want ze 
hadden me veertienhonderd euro gekost. Straks zit ik met een 
kelder vol veters en is al mijn spaargeld op, dacht ik. Maar sinds-
dien verkoop ik elk jaar voor zo’n drieduizend euro. Mijn kracht is 
dat ik de veters verkoop tijdens het lopen; ik ben onderdeel van 
het gezelschap. Dat leidt ertoe dat mensen hun ervaringen aan 
mij vertellen. Ik hoor de mooiste én de vreselijkste verhalen over 
kanker. Tijdens het lopen word ik telkens weer geconfronteerd 
met waar ik het voor doe.” 

sunny walks heeft tot nu toe ruim 40 duizend euro opgeleverd. www.sunnywalks.nl

tekst Resi Lankester fotografie Jeroen Scheelings

“Ik hoor de 
 mooiste én de 
 vreselijkste verhalen 
 over kanker” 
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kort en krachtig

Meepraten over 
borstkanker
Borstkanker raakt niet alleen de patiënt. 
Ook de omgeving kan meepraten over de 
enorme impact die de ziekte kan hebben, 
de bijwerkingen van de behandeling, de  
tegenslagen en de meevallers. B-force is 
op zoek naar al die ervaringen. Door deze 
kennis te bundelen kan Borstkanker-
vereniging Nederland gericht in actie 
komen om onderzoek te versnellen en de 
borstkankerzorg te verbeteren. 
Aanmelden kan via www.bforce.nl

Word ook 
collectant 
In 2012 haalde KWF dankzij vele duizen-

den vrijwilligers ruim 7 miljoen euro op 

tijdens de collecte. Vrijwilligers zijn van 

levensbelang: hoe groter de opbrengst, 

hoe meer onderzoek naar kanker! Om alle 

6,3 miljoen Nederlandse huishoudens 

te bereiken, hebben we dit jaar nieuwe 

collectanten nodig. Heeft u tussen 2 en 7 

september 2013 een paar uurtjes de tijd? 

Meld u dan aan op:  www.kwfkankerbe-
strijding.nl/collecte  

Een weekend lang 
rust en ruimte
Hof van Kairos organiseert een retraiteweekend in Win-
terswijk. Het weekend staat in het teken van rust, ruimte, 
meditatie, ontspanning en yoga. De retraite is in handen 
van Loekie van der Burg van de Vruchtenburg in Rotter-
dam; centrum voor psychosociale ondersteuning voor 
(ex)patiënten en naasten en Ria Hengeveld, begeleider 
bij Hof van Kairos. www.ruimtevoorkairos.nl
Weekend van 21 juni, aanmelden via info@hofvankairos.nl 

1 op de 2 mannen 
&1 op de 3 vrouwen 
krijgt ooit in hun leven   
kanker.Bijna 90% 
is 50 jaar of ouder. 
  www.cijfersoverkanker.nl

Feit

kort en krachtig

Met smaak
Hematoloog Mariëlle Beckers van UMCG zag 
regelmatig hoe bij patiënten de eetlust afnam 
door smaakveranderingen. Ze besloot met 
een voormalig patiënt en een chefkok aan de 
slag te gaan. Hun kookboek Kanker! Wat eet ik 
nu? komt er wanneer genoeg mensen dit boek 
vooraf bestellen op de website 
www.hetnieuwegenieten.com.  Van elk 
gesigneerd boek gaat  €5 naar KWF.



ONTKRACHT
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een tumor groeit sneller wanneer er 
lucht bij komt zoals bij een operatie. 
Waar of niet waar? Kracht belt met Prof. 
dr. Theo ruers, chirurg bij het Antoni 
van Leeuwenhoek (AVL). 

Klopt het dat een tumor sneller 
groeit na een operatie?
“Nee. Dit verhaal is lang geleden ontstaan. 
Beeldvormende technieken waren nog zeer 
beperkt en patiënten gingen pas naar de 
dokter wanneer ze veel klachten hadden. De 
kanker was dan vaak al in een vergevorderd 
stadium. Wanneer de tumor met een ope-
ratie niet in zijn geheel kon worden verwij-
derd, ging de patiënt snel achteruit. Dit gaf 
de indruk dat dit  door de operatie kwam, 
terwijl in feite de kanker te ver gevorderd 
was om verholpen te kunnen worden. ”

Kan een operatie nadelig zijn 
voor de groei van een tumor? 
“Er zijn geen aanwijzingen dat een 
operatie tot versnelde tumorgroei leidt. 
In proefdieronderzoek is aangetoond dat 
wanneer de tumor gedeeltelijk wordt 
verwijderd, achtergebleven tumorcellen 
sneller kunnen gaan groeien. Stoffen die 
vrij komen tijdens de operatie stimuleren 
de groei van bloedvaten naar achtergeble-
ven tumorresten. In de mens is dit nooit 
aangetoond. De opzet van iedere operatie 
is om de tumor radicaal te verwijderen 
en dus geen tumorresten achter te laten. 
Hierdoor komt de situatie zoals bij proef-
dieren bij de mens niet echt voor.”

In de rubriek ontkracht gaan onze  
redacteuren op pad om fabels over 
kanker te ontkrachten. 

meer inFormatie op:
www. kwfkankerbestrijding.nl/kanker

Wat declareert 
de dokter? 
Zorgverzekeraars moeten 
verzekerden een duidelijk overzicht 
sturen van de declaraties die dok-
ters indienen. Patiënten kunnen 
foute declaraties dan beter signa-
leren. Dat vindt patiëntenfederatie 
NPCF. Uit de meldactie ‘Kosten-
bewustzijn’ blijkt dat mensen 
willen weten wat de dokter decla-
reert. Veel mensen weten niet wat 
ze moeten doen als ze een fout 
ontdekken of ze worden van het 
kastje naar de muur gestuurd. 
“Zo krijgen we nooit grip op de 
verspilling van zorgkosten,” zegt 
NPCF-directeur Wilna Wind. Aan 
de meldactie deden 8500 mensen 
mee. De aanbevelingen zijn onder-
deel van een breder plan van NPCF 
om de zorgeuro beter te besteden. 
www.npcf.nl

KWF in 2012
Hoe heeft KWF in 2012 haar geld 

besteed? Lees het in ons jaarverslag. 

Of bekijk alleen de highlights uit 2012, 

in het gratis te bestellen boekje 

Kankerbestrijding in 2012. 

www.kwfkankerbestrijding.nl/
jaarverslag

Ketting 
voor KWF

Maria Tailor  verloor in 2005 haar 
vader aan kanker. De ambassadrice 

van Fight cancer (onderdeel van KWF 
Kankerbestrijding) vertelt: “Mijn vader 

verloor de strijd en ik pak hem weer 
op." Samen met het sieradenmerk Club 

Manhattan ontwierp ze een ketting voor 
Fight cancer. De veertjes symboliseren 

kracht. Op de bedeltjes staan de woorden 
‘love’, ‘hope’  en ‘strength’ gegraveerd, Te 

koop via www.clubmanhattan.nl en 
www.fightcancer.nl voor €19,95. De 

opbrengst gaat naar kankeronderzoek, 
voorlichting en patiëntenondersteuning. 



oud-premier dries van agt (82) verloor zijn vader, zijn schoonzoon 
en zijn ‘fietsmakker’ aan kanker. Hij schonk de opbrengst van zijn 
bundel fietsverhalen aan KWF en deed in 2012 mee aan de alpe 
d’HuZes. als coach, want fietsen met twee kunstheupen gaat 
niet. Maar een rustige oude dag? nee. daarvoor is er nog te veel 
onrechtigvaardigheid in de wereld.  tekst Brigit Kooijman  fotografie Sarah Wong 

  “Een voorproefje 
 van de hemel”

U
it respect en ‘waarachtige 
genegenheid’ voor zijn 
vrouw Eugenie rukt hij 
zich zo nu en dan los van 
zijn studeerkamer. Anders 

zou hij altijd maar werken. “Nu ga ik met 
je boodschappen doen”, zegt hij dan. “Nu 
gaan we samen naar de grootgrutter. En 
dan draag ik de tas.”
Hij mag 82 zijn en met twee kunstheu-
pen door het leven gaan, oud-premier 
Dries van Agt is nog altijd een man met 
onstuitbare dadendrang. Even eerder is 
hij als een wervelwind de bar binnen-
gevlogen van het hotel aan de bosrijke 
oostrand van Nijmegen, op loopafstand 
van zijn huis. Joviaal, attent, onvermoei-
baar pratend, in de voor hem kenmer-
kende, fraai gevormde volzinnen en met 
typische uitdrukkingen. Zo duidt hij zijn 
echtgenote (net als hij 82) consequent 
aan als ‘het meisje’. Halverwege het 
interview zal hij bekennen dat hij – dag-
dromend – dolgraag nog eens minister 
van Justitie zou willen zijn. Het was 
zijn mooiste baan ooit. “Ik zou het ook 
kúnnen. Waarom niet? Adenauer was 
tot op zijn negentigste bondskanselier 
van Duitsland, daar ben ik nog een jonge 
man bij.”

Illusie
Er is eigenlijk maar één ding dat hij niet 
meer kan, en dat is fietsen. En dat terwijl 
fietsen, wielrennen om precies te zijn, 
altijd een grote liefde is geweest. Som-
migen verdachten hem er zelfs van dat 
de wielrennerij hem nader aan het hart 
lag dan de politiek, zeker toen hij tijdens 
de kabinetsformatie in 1981 met een 
smoes uit het Binnenhof vertrok om de 
wielerronde van Boxmeer te openen. Van 
Agt vertelt er smakelijk over in Op weg 
naar Alpe d’Huez, een bundel wieleranek-
dotes die hij schreef samen met zijn zoon 

Frans. De opbrengst bestemden ze voor 
KWF Kankerbestrijding.
“Een voorproefje van de hemel”, zo om-
schreef Van Agt ooit de geneugten van 
een goede wielertocht. Hij lijdt eronder, 

zegt hij, dat hij niet meer in de pedalen 
kan klimmen. “Ik heb het er vooral zo 
zwaar mee omdat ik, dwaas of niet, de 
illusie koester dat ik het nog kan. Dat ik 
met de juiste training straks in juni ge-
woon de Alpe d’Huez weer op ga. Ik wéét 
dat ik het nog kan. Maar het meisje heeft 
het volstrekt verboden, en daar heeft ze 
goede redenen voor. Ze is bang dat ik 
val, mijn heup breek en dat ik dan in een 
rolstoel terechtkom. De orthopeed heeft 
mij inderdaad gewaarschuwd dat een 
nieuwe prothese misschien niet meer 
mogelijk is.”

Sherry
Vorig jaar ging Van Agt al niet meer mee 
de berg op tijdens de Alpe d’Huzes. Hij 
maakte zich nuttig als coach van de fami-
lieploeg, onder wie zijn dochter Caroline, 
die enkele jaren daarvoor haar man 
verloren had aan longkanker. Zelf heeft 
Van Agt prostaatkanker gehad, maar dat 
is alweer vijftien jaar geleden en mag 
verder geen naam hebben, vindt hij. In te-
genstelling tot wat zijn vader overkwam; 
die werd ‘aangevallen en verwoest’ door 
een agressief melanoom. “Het begon met 
een knobbeltje aan de binnenkant van de 
neusvleugel. Na verloop van tijd moest 

 “Mijn meisje 
heeft me het 

fietsen verboden”

dries Van Agt over de geneugten 
van een goede wielertocht:

interview
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  “Een voorproefje 
 van de hemel”

 Biografie
Dries van Agt (1931) 
studeerde rechten in 
Nijmegen, werkte onder 
meer als advocaat en als 
hoogleraar strafrecht voor 
hij in 1971 minister van 
Justitie werd. Vijf jaar 
later was hij de eerste 
lijsttrekker van het CDA. 
Premier was hij van 1977 
tot 1982, een tijd waarin 
de politieke verhoudingen 
sterk gepolariseerd waren. 
Van Agt werd verguisd en 
bewonderd. Tot op heden, 
zegt hij zelf: “Mensen die 
me toejuichen en mensen 
die me uitspugen. Ik denk 
dat het komt omdat ik 
ongebruikelijk gepronon-
ceerd ben. Ik doe niet aan 
wollig gewauwel.” Na zijn 
premierschap verliet hij 
Den Haag om Commis-
saris van de Koningin in 
Noord-Brabant te worden 
en later vertegenwoordiger 
van de Europese Gemeen-
schap. De laatste jaren zet 
Van Agt zich in voor ‘een 
duurzame oplossing’ van 
het Israëlisch-Palestijns 
conflict. Zo richtte hij het 
Rights Forum op en publi-
ceerde hij in 2009 het boek 
Een schreeuw om recht, 
de tragedie van het Pales-
tijnse volk. Hij is getrouwd 
en heeft drie kinderen en 
vijf kleinkinderen.
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Mystieke ervaring
Niet alleen op politiek vlak streeft Van 
Agt rechtvaardigheid na. Ook over 
medisch-ethische zaken maakt hij zich 
kwaad.  Zoals euthanasie. Als CDA’er zou 
een conservatieve houding hem pas-
sen, maar nee: als het aan hem lag, zou 
de euthanasiewetgeving ruimhartiger 
mogen zijn. Zo vindt hij het niet terecht 
dat over de ondraaglijkheid van iemands 
lijden – voorwaarde om euthanasie te 
mogen toepassen – alleen door een arts 
mag worden geoordeeld. “In zeer veel 
gevallen – en ik zeg daarmee niks nieuws 
– kan een echtgenoot, partner, kind of 
huisvriend daar beter een oordeel over 
vellen dan de huisarts die bij tijd en wijle 
langskomt.” 
Daarnaast geeft Van Agt aan dat ‘psy-
chisch lijden’ zelden een reden is om een 
euthanasieverzoek in te willigen. Ten 
onrechte, vindt hij. “Wijk daar niet voor 
terug”, maant hij. “De euthanasiewet is er 
niet alleen voor lichamelijk zieken. Ster-
ker nog: de wet is er helemaal niet louter 
voor zieken. Je kunt overvallen worden 
door een verschrikkelijk lijden, zonder 
ziek te zijn.”

Schreien
Wie intussen mocht denken dat Van Agt 
zelfs geen gelovig katholiek is, dat ook 
dat een mythe is, ontstaan door beeld-
vorming, vergist zich. “Ik zou niet in staat 
zijn me van het geloof los te scheuren, 
hoezeer ik ook telkens door vragen wordt 
bestormd wanneer ik ermee bezig ga. 
Daarvoor is het me te dierbaar, is het te 
zeer een deel van mijn leven geweest. En 
nog.” Dan volgt het verhaal van een mys-
tieke ervaring in de Spaanse bergen, toen 
hij op weg was naar het bedevaartsoord 
Santiago de Compostella samen met Cas 
de Quay, zijn ‘fietsmakker’. Vier jaar jon-
ger dan hij en afgelopen zomer aan bot-
kanker overleden. “We daalden af uit de 
mist en de kou. Sneeuw. Rillen en beven. 
Toen gingen lager op de helling ineens 
de wolken voor ons open en ontvouwde 
zich een geweldig landschap, vol zon. Cas 
riep spontaan, als een gebed naar boven: 
‘Magnificat anima mea Dominum!’ Mijn 
ziel love de Heer! Dat trof mij diep. Ik 
moest er even bij schreien.” 

“De euthanasiewet
is er niet alleen 
voor lichamelijk 

zieken”

weer op tafel.
Hij vergadert, lobbyt, houdt lezingen. 
“Omdat”, zo is zijn stellige overtuiging, 
“het niet deugt zoals het Palestijnse volk 
ginds wordt geknecht en vernederd.” Hij 
krijgt veel bijval, vertelt hij, maar hij is 
ook bespot om zijn ‘draai naar links’. Want 
in zijn tijd als politicus zagen velen hem 
als aartsconservatief, een ‘nachtzwarte 
katholiek’. Ten onrechte, vindt hij. Hij is 
altijd zichzelf geweest. Hoogstens heeft 
hij wat van zijn meningen bijgesteld 
na het verlaten van de actieve politiek, 
omdat hij toen meer tijd kreeg om na te 
denken. Hoe dan ook werd hij altijd ge-
dreven door één ding: rechtvaardigheid. 
Dat was al zo toen hij in 1972 als minister 
van Justitie tot verontwaardiging van 
velen voorstelde om de Drie van Breda vrij 
te laten; drie Duitse oorlogsmisdadigers 
die sinds 1945 in de gevangenis hadden 
gezeten en inmiddels bejaard waren. 
En het was zo toen hij zich in de jaren 
tachtig, aan het eind van zijn premier-
schap, ging verdiepen in het probleem 
van de klimaatverandering en zelfs bezig 
is geweest aan een boek erover. Maar 
de Palestijnen hebben het uiteindelijk 
gewonnen, zodat het boek over klimaat-
verandering onvoltooid bleef. 

zijn hele neus eraf. Moet je je voorstellen! 
De waarheid van het spreekwoord ‘wie 
zijn neus schendt, schendt zijn aange-
zicht’ heb ik nooit zo diep beseft als toen. 
Er zat een groot gat in zijn gezicht. Hij 
heeft toen een kunstneus gekregen. Dat 
was technisch best knap gedaan, als je 
het niet wist, zag je het niet echt. Later 
kreeg hij nog een tweede, voor in de 
zomer, omdat hij op vakantie in Tunesië 
door jongens was gepest: hij had een 
witte neus in een bruin gezicht. Zelf kon 
hij daar hartelijk om lachen.”
Hij denkt terug: “Mijn vader was een 
leuke, vrolijke, goedmoedige man. Een 
heel kostbare. Als familie hebben we ons 
veel meer zorgen gemaakt over hoe je 
moest leven met zo’n rare verminking 
dan hijzelf. Hij heeft in elk geval nooit 
één moment laten blijken dat hij er 
moeite mee had. Na zijn neus kwamen 
zijn lymfeklieren aan de beurt. En daarna 
kwam het in zijn keel, op het laatst kon 
hij helemaal niet meer slikken. Maar hij 
bleef blijmoedig tot het einde. Toen we 
hem voor de laatste maal bezochten in 
Eindhoven was hij al zo verzwakt dat hij 
vrijwel niet meer kon praten. Maar er 
moest wel sherry worden geschonken!”

rechtvaardigheid
Dat Dries van Agt zichzelf geen rustige 
oude dag gunt, maar elke dag nog zo 
intensief bezig is in zijn studeerkamer 
en daarbuiten, komt met name door 
het Israëlisch-Palestijns conflict. Sinds 
enkele jaren is hij gegrepen door het lot 
van de Palestijnen en als vanzelf komt het 
onderwerp tijdens het interview steeds 

op weg naar alpe d'huez, dries van agt en 
Frans van agt, uitgeverij thomas rap, €10, 
isbn: 9789400400450



tekst Esther Smid  fotografie Ruben Eshuis

lichaam en geest

rieki (79): “Tweeënhalf jaar geleden zat ik voor iets anders 
bij de kaakchirurg in het ziekenhuis, toen hij het bultje aan 
de zijkant van mijn neus zag. Hij haalde er direct een ande-
re arts bij en ik kreeg een biopsie. de volgende dag werd ik 
gebeld: het was huidkanker en het moest zo snel mogelijk 
verwijderd worden.
Ik schrok natuurlijk, maar had blind vertrouwen in de arts; het 
zou vast goed komen. Behoefte om het iedereen te vertellen had 
ik niet. Ik had geen zin in andermans enge verhalen over huidkan-
ker. Bovendien vraagt iedereen dan hoe het met je gaat, terwijl je 
het zelf juist probeert te vergeten. Achteraf heb ik het wel verteld 
hoor, maar op dat moment bleef ik gewoon rustig; ik was in goe-
de handen in het ziekenhuis. 
Binnen een paar weken ben ik geholpen. De plaatselijke verdo-
ving was erg pijnlijk en de operatie duurde ongeveer een uur. Mijn 
neus is mooi genezen: je ziet het litteken amper.
Wanneer ik nu iemand zie met een bultje op zijn neus denk ik: 
mens, ga naar de dokter! Het kan huidkanker zijn. Doordat het 

er onschuldig uitzag, heb ik er zelf zeven jaar mee rondgelopen.  
Ik had werkelijk geen idee dat het kwaadaardig was.
Doordat ik huidkanker heb gehad, ben ik alerter geworden. Ik  
gebruik factor 50, draag een hoedje en zit nooit meer pal in de 
zon. Wel jammer, want ik houd van een kleurtje; nu moet ik me 
altijd opmaken. 
In mijn jeugd werd er nauwelijks over de gevaren van zonnen ge-
sproken: er was nog niet zo veel over bekend. Gelukkig wordt er 
nu wel gewaarschuwd.
Als deze kanker ongeneselijk was gebleken, had ik er niets aan  
laten doen. Als je toch doodgaat, waarom zou je dan nog levens-
verlengende behandelingen ondergaan waarvan je doodziek 
wordt? Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover de maatschappij 
omdat het een hoop geld kost, terwijl het uiteindelijk niet helpt. 
Ik word dit jaar tachtig en ben dankbaar dat ik er tot nu toe zo 
goed doorheen gerold ben.”  

      “Ik had geen 
idee dat het 
   kwaad aardig was”
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De kunst
    van eigen 
keuzes maken

achtergrond

de ‘beste’ manier van omgaan met kanker? die bestaat niet. Ieder-
een kiest zijn of haar eigen weg. soms komen die keuzes op ande-
ren vreemd over. drie vrouwen vertellen over hun onalledaagse 
beslissingen. Yvonne: “Het is een rijkdom om uit te kunnen zoeken 
wat echt belangrijk is voor mij, maar het maakt ook eenzaam.”
tekst Merel Remkes  illustratie Jose Luis Garcia Lechner  fotografie Amke    
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De kunst
    van eigen 
keuzes maken

Nicky (28):

B
orstkanker loopt als een rode 
draad door de familie van Nicky 
(28). Zowel haar overgrootmoe-
der, haar oma als haar moeder 

werd door de ziekte niet ouder dan vijftig 
jaar. Begin 2000 – haar moeder had de 
eerste behandelingsronde voor borstkan-
ker achter de rug – werd vastgesteld dat 
de familie belast is met een mutatie in het 
erfelijk borstkankergen, ook wel de brca1-
genmutatie genoemd. Vanaf dat moment 
vroeg Nicky zich af of zij ook draagster 
van de genmutatie was. “Ik zei tegen mijn 
moeder dat ik me ook wel wilde testen”, 
vertelt ze. Die suste haar toen vijftienjarige 
dochter; daar was nog alle tijd voor. Vier 
jaar later overleed Nicky’s moeder aan de 
gevolgen van borstkanker. Kort daarop liet 
Nicky de test doen. “Best snel ja. Maar ik 
had gezien hoe mijn moeder was veran-
derd van een sprankelende vrouw in een 
vrouw wier wereld steeds kleiner werd. 
Zoiets wilde ik nooit meer meemaken.” De 
arts vroeg haar of ze nagedacht had over 
wat ze wilde doen als ze drager bleek te 
zijn. Nicky was daar heel duidelijk in: “Dan 
zouden mijn borsten eraf gaan. Bij ons in 
de familie hebben meerdere vrouwen op 
heel jonge leeftijd borstkanker gekregen. 
Ik zou niet passief gaan afwachten.” 

 “Ik wilde niet dat degene 
die mijn nieuwe 

borsten ging maken, 
me niet serieus nam”

“Ik ben nooit heel blij geweest met mijn borsten. Borstkan-
ker heeft ervoor gezorgd dat ik mijn oma nooit heb gekend 
en dat ik mijn moeder zo jong heb verloren. Mijn borsten 
voelen voor mij als twee tijdbommen die elk moment kun-
nen afgaan.” (Uit: Dansen op een zijden draad)

Schok en opluchting
Nicky bleek inderdaad draagster te zijn 
van het brca1-gen. Het was een schok, 
maar tegelijkertijd een opluchting, vertelt 
ze. Als ze geen drager was geweest, dan 
had ze moeten leren vertrouwen op haar 
borsten. Nu kon ze ze laten weghalen en 
daarmee ook de angst voor kanker, die zo 
diep in haar zat. Het vinden van een arts 
voor de borstamputatie en de reconstruc-
tie bleek echter nog niet zo makkelijk. 
“Het was in die tijd nog heel ongebruike-
lijk voor een meisje van mijn leeftijd om 
met zo’n verzoek te komen. Een van de 
artsen keek naar mijn dossier en zei: ‘Ik 
denk dat jij hier binnen vijf minuten weer 
weg bent, meisje.’” Nicky schrok van hun 
terughoudendheid. Ze begreep dat artsen 
liever niet in ‘gezond vlees’ wilden snijden, 
maar vond dat de vraag het verdiende 
om serieus genomen te worden. “Ik had 
niet het gevoel dat ze open het gesprek in 
gingen, echt naar mijn verhaal luister-
den. Aan het einde snapten ze vaak wel 
waarom ik het wilde, maar dan was het 
eigenlijk al te laat. Ik wilde niet dat degene 
die nieuwe borsten voor me moest gaan 
maken, mij in eerste instantie niet serieus 
nam.”

nieuw lichaam
Nicky vond uiteindelijk een arts in Rot-
terdam bereid om de behandeling uit te 
voeren. “Hij hoorde mijn verhaal aan en 
zei: ‘Dat snap ik, dat gaan we doen!’ Het 
was de eerste arts die ik sprak die niet 
begon met de ‘maar’ van het verhaal. Hij 
had een nieuwe techniek ontwikkeld, 
na de borstamputatie zou hij met vet uit 
mijn bovenbenen nieuwe borsten maken. 
Het was een schot in de roos. Ik was zo op-
gelucht.” Dat betekende niet dat het iets 
was wat Nicky ‘even’ deed. “De operatie 
duurde negen uur, ik moest lang herstel-
len. Vervolgens moest ik erg wennen 
aan mijn nieuwe lichaam. Mijn nieuwe 
borsten zijn niet de borsten die ik had. 
Maar uiteindelijk ben ik heel blij met het 
resultaat. En ik ben vooral heel dankbaar 
dat ik kind ben van deze tijd en niet zoals 
de vrouwen voor mij hoefde te wachten 
tot het noodlot toesloeg.”

Nicky Westerhof schreef een boek over haar 
ervaringen: dansen op een zijden draad, 
Keff & Dessing Publishing.
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Yvonne (68):

Bij Yvonne  wordt in 2004 werd een 
tumor in haar hersens ontdekt, een ge-
isoleerde variant van multipel myeloom 
(ziekte van Kahler). De tumor kwam aan 
het licht toen een scan, die ze bijna een jaar 
eerder had laten maken naar aanleiding 
van een hangend ooglid, nauwkeuriger 
werd bekeken. De tumor wordt alsnog ver-
wijderd, ze krijgt bestraling en blijft onder 
controle. In 2008 verraadt duizeligheid 
dat de kanker terug is. Yvonne: “Tijdens 
de afspraak met de hematoloog bleek dat 
bepaalde eiwitten die wijzen op kanker – 
zogenoemde tumormarkers – al bij eerdere 
controles verhoogd waren geweest. De 
arts had niet goed naar de labuitslagen 
gekeken.” Chemotherapie en een stamcel-
transplantatie volgen, evenals een aantal 
nieuwe medische fouten. Door dat laatste 
vindt Yvonne het inmiddels moeilijk nog 
vertrouwen te hebben in de artsen. “Tun-
nelvisie is een reëel gevaar. Als iets niet 
precies past binnen hun plaatje, wordt er 
niet naar gekeken. Vanaf dat moment zit 
ik er bovenop, wil ik  alle labuitslagen zelf 
bekijken.”

 “Het maakt me boos 
dat reguliere artsen het 
alternatieve pad als vanzelf-
sprekend opzij schuiven”

zachte geneesmiddelen
Yvonne snapt als geen ander dat medische zorg men-
senwerk is; ze is zelf arts geweest. In eerste instantie 
huisarts, daarna werkte ze in een ziekenhuis afwisse-
lend op de afdeling oncologie, geriatrie, orthopedische 
chirurgie, en liet zich vervolgens omscholen tot kinder-
psychiater. Ze heeft de medische wereld zien veranderen 
in de afgelopen veertig jaar. Yvonne: “Als ik dacht: oh, dat 
wil ik wel eens leren, dan belde ik wat mensen. In die tijd 
kon je nog veel makkelijker wisselen van vak, nu ligt alles 
vast. Het voordeel van de huidige manier van werken is 
dat artsen heel veel afweten van iets heel specifieks, je 
krijgt een soort superspecialisten. Maar het nadeel is dat 
het ook je zicht beperkt. Artsen verliezen, wat ik noem, 
hun basale medische kennis; hoe een lijf functioneert in 
ziekte en gezondheid is vaak niet meer herkenbaar bij 
specialisten. Dat heb ik erg moeilijk gevonden. Dan ben 
je niet meer die mevrouw met haar hele geschiedenis, 
maar dan ben je het zieke beenmerg. De zoveelste Kahler-
patiënt. En als bij jou dan bepaalde dingen een beetje 
anders gaan, of je wilt een ander traject doorlopen, dan 
past dat niet in hun beeld.” 

Boos
Haar keuze om een alternatief traject te volgen naast 
haar reguliere behandeling maakt de relatie met haar 
artsen er niet beter op. “Naast die agressieve aanpak van 
mijn kanker zocht ik naar zachte geneesmiddelen om 
mijn immuunsysteem te versterken. Zo volg ik bijvoor-
beeld het Moermandieet, krijg Ayurvedische stoomba-
den en massages, en gebruik ik een bepaalde combinatie 
van homeopathische middelen op advies van een ‘niet 
toxische tumor’-arts. Het pretendeert allemaal niet 
om de kanker te genezen, maar het sterkt mijn lijf.” Het 
maakt haar boos dat reguliere artsen het alternatieve 
pad als vanzelfsprekend opzij schuiven. “Ik vertel ze altijd 
wat ik er allemaal bij doe en dan zeggen ze norsig: ‘Dat 
moet u zelf weten.’ En willen het er verder niet over heb-
ben. Kijk toch eens verder dan je neus lang is, denk ik dan. 
Natuurlijk ligt de focus op de reguliere behandelingen, 
maar daarnaast is dít belangrijk voor mij.”
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Yvonne (68):

Gerda Barkmeijer, therapeut bij het Helen 
dowling Instituut: “Als je kanker krijgt, proberen 
de mensen in je omgeving een bijdrage te leveren 
aan het proces van herstel. Artsen volgen zorgvul-
dig opgestelde protocollen. Familie en vrienden 
geven goedbedoelde adviezen, veel meer kunnen 
ze ook niet doen. Ze hebben iets gelezen of ge-
hoord van iemand die iemand kende waarbij iets 
goed geholpen heeft. Je hebt er alleen niet zoveel 
aan. Uiteindelijk is het behandelingstraject een 

heel individueel proces. Het belangrijkste is dat 
patiënten de gelegenheid hebben om zich deze 
nieuwe situatie eigen te maken, zelf te bedenken 
wat belangrijk voor ze is. Vaak zie je dat er een 
gevoel van haast optreedt als er kanker geconsta-
teerd wordt. Haal die tumor snel weg! Terwijl het 
tijd kost om alle gevolgen goed te overzien. Bij het 
maken van moeilijke keuzes is het prettig als je er 
met een onafhankelijke partij over kunt praten. 
Iemand die geen belangen heeft in de situatie, 
geen landelijke protocollen binnen kankerbehan-
deling moet volgen, of bang is om je te verliezen. 
Die in staat is om vragen te stellen hoe je in deze 
situatie staat en te kijken of je ideeën over be-
paalde behandelingen niet bestaan uit aannames 
en misvattingen. Door het rustig met iemand te 
bespreken, kom je tot een gewogen keuze en niet 
één die gebaseerd is op paniek.”

“Bespreek je keuze met een onafhankelijke partij”

 “Familie en vrienden 
geven goedbedoelde 
adviezen, veel meer 
kunnen ze niet doen”

Basisfilosofie
Het geijkte beeld van patiënten is dat de 
dokter het beste met je voor heeft en het 
het allerbeste weet, geeft Yvonne aan. “Ook 
ik zou me het liefst volledig toevertrou-
wen aan mijn artsen. Je wilt dat iemand 
anders je uit deze ellendige situatie haalt, 
voorschrijft wat de beste keuzes zijn. Maar 
artsen zijn niet alwetend.” Ze vindt het 
belangrijk om binnen de ziekte de dirigent 
te blijven van haar eigen leven. “Het gevoel 
dat ik zelf aan de touwtjes trek, helpt me 
het ziekteproces door te komen. Ik vraag 
me bewust af hoe ik dit wil beleven, wat 
belangrijk is voor mij. Het is een rijkdom 
om het allemaal uit te kunnen zoeken, 
maar het maakt ook eenzaam. Ik zou graag 
een partnerschap ervaren tussen arts en 
patiënt. Dat je er samen voor staat, niet 
alleen om de kanker te bestrijden, maar 
om het leven van deze persoon zo waardig 
en draaglijk mogelijk te maken. Daarvoor 
moet je weten wat de referentiekaders 
zijn van de patiënt. Wil je zo lang mogelijk 
leven? Of liever korter met behoud van 
kwaliteit van leven? Artsen moeten met 
mensen praten over hun basisfilosofie. En 
dan aangeven: ‘in dat geval  kan ik u dit en 
dit aanbieden.’”
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Ingrid (52):

Wilde ze dat wel, al de bijwerkingen en 
de vermoeidheid?, vroeg de chirurg haar. 
Maar haar internist-oncoloog zat bij het 
eerste gesprek al klaar met folders over 
pruiken; natuurlijk ging ze die chemoku-
ren doen. Ze voelde een enorme weer-
stand. Een andere internist, bij wie ze 
voor een second opinion kwam, gaf haar 
de ruimte om zelf te beslissen. Ingrid: “Ik 
raakte er bijna van in paniek. Hoe zou 
ik hier ooit een beslissing over kunnen 
nemen? Wanneer zou ik weten wat ik 
wilde? De angst voor de dood is groot, 
natuurlijk wilde ik niet dat de kanker terug 
zou komen. Maar chemotherapie maakt 
zoveel kapot. Ging ik dit echt met mijn 
volle verstand mijn lichaam aandoen, het 
lichaam waar ik al die jaren zo zuinig op 
ben geweest? Ik heb altijd veel gesport, 

gezond gegeten. Zou ik dat leven nog 
wel kunnen leiden als ik met chronische 
vermoeidheid op de bank zou liggen?” 

Geen moment spijt
Ook Ingrid geeft aan dat het een heel een-
zame weg was. “Niemand kan je vertellen 
wat de juiste keuze is, niemand staat in 
jouw schoenen. De mensen om je heen re-
ageren vooral uit angst om je te verliezen. 
Mijn zus stuurde me een mailtje: “Ik moet 
er toch niet aan denken dat je er niet meer 
zou zijn.” Voor anderen ligt de prioriteit 
bij overleven, terwijl voor mij de kwaliteit 
van leven minstens zo belangrijk is. Velen 
zeiden: “Ja, dat snap ik wel, maar moet je 
het niet tóch doen? Ik ken die en die, en die 
is ook goed uit de chemo gekomen.” Dat 
vond ik zo’n vreemde gewaarwording. Ik 

ben die persoon toch niet? Het is mak-
kelijk praten, want zij hoeven het niet te 
doen. Ik zou met de gevolgen zitten.” 
 Toen Ingrid voor de derde keer bij de arts 
zat, hoorde ze zichzelf zeggen dat ze het 
niet ging doen. “De druk vanuit mijn 
omgeving was in eerste instantie heel 
verwarrend, maar uiteindelijk heeft het 
geholpen om tot een beslissing te komen. 
Juist daardoor realiseerde ik me: nee, ik  
wil dit echt niet. Eigenlijk wist ik al wel 
wat ik zou doen, zie ik achteraf. Maar je 
hebt toch je verstand erbij nodig om je 
gevoel te durven volgen. Ik moest eerst 
begrijpen waarom ik voelde wat ik voelde, 
wat die weerstand in mijn buik beteken-
de. En toen durfde ik het uit te spreken.” 
Ze heeft er geen moment spijt van gehad. 
“Ik heb me voorgenomen om niet meer 
achterom te kijken, ook niet als de kanker 
terugkomt. Dit was voor mij de goede 
beslissing.”  

 “Niemand kan je 
vertellen wat de juiste 
keuze is, niemand 
staat in jouw 
schoenen”

het helen dowling instituut biedt psychologische zorg voor kankerpatiënten en hun naasten: www.hdi.nl

ook Ingrid moest uitzoeken wat nu echt belangrijk voor haar was. ze had daar-
over andere ideeën dan haar omgeving. na de diagnose borstkanker in 2010 werd 
ze geopereerd en bestraald. om het risico op terugkeer van de kanker nog iets te 
verkleinen kon ze aanvullend chemotherapie doen. 
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UMC st. radboud opent in de loop van dit jaar een 
kankerpreventiepoli, deels gefinancierd door KWF. 
Patiënten en naasten die geraakt zijn door kanker, 
krijgen daar voorlichting en advies over een ge-
zonde levensstijl. Hoort die preventietaak wel bij het 
ziekenhuis? tekst Jeroen Kleijne

Matthijs van den Berg
afdelingshoofd Preventie & 
Voeding bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en 
Milieu                   

Lieke van Mourik 
programmacoördinator 
Preventie bij  
KWF Kankerbestrijding

Ton Drenthen
teamleider Preventie en 
Patiëntenvoorlichting bij 
het Nederlands Huisartsen 
Genootschap

“Een van onze doelstellingen 
is het verspreiden van kennis 
over risicofactoren en preven-
tie met alle beschikbare mid-
delen. Zo’n kankerpreventiepo-
li is een uitstekende plaats om 
die kennis te delen en te laten 
landen. Juist als iemand getrof-
fen wordt door kanker, zie je 
dat zijn naasten bijzondere 
belangstelling hebben voor 
preventie. Op zo’n moment 
gaat het echt leven. Met de 
kankerpreventiepoli kun je 
aansluiten op de behoefte 
van een grote groep mensen 
die toch al in het ziekenhuis 
komt. Wij vinden het positief 
wanneer er bij verschillende 
instanties aandacht is voor 
zowel voor- als nazorg.” 

“We hebben in het ziekenhuis 
steeds meer kennis over kan-
ker en de oorzaken daarvan. 
Toch gebruiken we die kennis 
nog nauwelijks om mensen 
goed te adviseren. Zo is de 
invloed van overgewicht en 
alcoholgebruik op het krijgen 
van kanker bij veel mensen 
nog onbekend. In de nieuwe 
poli willen we mensen goede 
voorlichting geven over een 
gezonde levensstijl, juist 
omdat wij die kennis hier in 
huis hebben. Helaas kun je 
niet zeggen: als je gezond leeft, 
krijg je geen kanker. Was het 
maar waar. Erfelijke factoren 
spelen natuurlijk ook een 
grote rol. Uit veel onderzoek 
blijkt echter wel degelijk dat je 
met een gezonde levensstijl de 
kans op het krijgen van kanker 
flink kunt verlagen, zeker met 
een derde. Het is zonde als je 
daarvoor geen moeite doet.”

“Ik heb gemengde gevoelens 
over deze ontwikkeling. Ik vind 
absoluut dat preventie een 
meer vanzelfsprekend onder-
deel moet worden van de zorg. 
De vraag is alleen waar je dat 
het meest effectief en efficiënt 
kunt doen. Momenteel is het 
zo geregeld dat je pas naar de 
dure tweede lijn – bijvoorbeeld 
de specialist – gaat als je bent 
doorverwezen door de eerste 
lijn, bijvoorbeeld de huisarts. 
De preventiepoli gaat deels 
over de risico’s op erfelijke 
vormen van kanker en dat 
past best in een ziekenhuis. 
Maar met vragen over een 
gezond voedingspatroon en 
de risico’s op kanker, moet 
je bij de huisarts zijn, zou ik 
zeggen.”

“Het inrichten van een 
poli voor gezonde mensen 
hoort niet bij de taak van 
een academisch ziekenhuis. 
Bovendien is het veel te duur. 
De slaappoli’s, de wrattenpoli’s 
en de snurkpoli’s schieten als 
paddenstoelen uit de grond, 
terwijl we juist kosten moeten 
besparen in de zorg. Het is het 
goed recht van KWF om deze 
kankerpreventiepoli te finan-
cieren, maar we zijn al langere 
tijd bezig om samen met KWF 
een programma te ontwikke-
len voor structurele preventie 
in de eerste lijn, bijvoorbeeld 
via de huisarts. Dat lijkt me 
een stuk zinvoller. Niet alleen 
bij de huisarts, maar ook bij 
de GGD wordt al veel aandacht 
besteed aan een gezonde 
levensstijl en gedragsverande-
ring. Logisch om wat betreft 
preventie daar de nadruk te 
leggen.”

Nicoline Hoogerbrugge
hoogleraar erfelijke kanker 
aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en initiatiefnemer 
van de poli

    “Ziekenhuizen moeten 
niet investeren in preventie ”

twitter mee: @kwF_nl     
#krachtstelling 

de stelling
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“elke twee minuten overlijdt er ergens op de wereld een vrouw 
aan baarmoederhalskanker. In 85 procent van de sterfgevallen 
gaat het om een vrouw uit de derde wereld. dat klópt niet.” 
de Leidse hoogleraar en gynaecoloog Lex Peters doet er met 
zijn Female Cancer Foundation alles aan om dat percentage 
omlaag te brengen.  tekst Patricia Jacob  fotografie Chantal Spieard

 Een wereld 

zonDEr 
baarmoederhalskanker

D
e wortels van de strijd die Lex Pe-
ters al jaren voert, liggen in Kenia. 
In de jaren zeventig werkte Lex 
hier als Medical Officer of Health 
en zette zich in voor de gezond-

heid van moeder en kind. Veel vrouwen die bij 
hem op het spreekuur kwamen, hadden baar-
moederhalskanker. Steevast klopten deze vrou-
wen – vrijwel altijd jonge moeders – pas aan wan-
neer ze al klachten hadden en de ziekte zich al in 
een te vergevorderd stadium bevond. Lex stond 
machteloos. “Bij velen was het baarmoederhals-
gezwel al doorgegroeid naar de blaas en de endel-
darm. Hierdoor verloren ze de controle over hun 
urine en ontlasting. In hun gemeenschap werden 
ze als kreupelen behandeld. Verschrikkelijk, al die 
vrouwen die zonder waardigheid zouden sterven. 
Die beelden hebben zich in mijn hoofd vastgezet.” 
Volgens Lex was hun dood onnodig. “Baarmoe-
derhalskanker is goed te voorkomen. De ziekte 
wordt veroorzaakt door een virus dat er meer dan 
tien jaar over doet om van gewone cellen kanker-
cellen te maken. Al die jaren heb je de tijd om die 
ontwikkeling te stoppen.” Jaren later, tijdens gast-
colleges in Suriname, Zuid-Afrika en Indonesië, 
ontdekte hij dat ook daar baarmoederhalskanker 
opvallend veel voorkwam. In 2006 richtte hij de 
Female Cancer Foundation op. 

Tafelazijn
Het virus dat Lex bedoelt is het seksueel over-
draagbare humaan papillomavirus (HPV). In 
Nederland doen we er alles aan om baarmoeder-
halskanker te voorkomen. Sinds 2009 kunnen 
tienermeisjes zich vóór hun eerste seksuele con-

KWF Kankerbestrijding
…. ondersteunt de internationale strijd tegen 
baarmoederhalskanker op verschillende 
manieren. In Indonesië loopt onder leiding 
van professor Peters een wetenschappelijk 
onderzoek naar de genetische gevoeligheid 
voor HPV en het ontstaan van baarmoeder-
halskanker. Vanaf 2013 werkt KWF Kankerbe-
strijding samen met de Union for Interna-
tional Cancer Control(UICC) in het Cervical 
Cancer Initiative om baarmoederhalskanker 
in Latijns Amerika terug te dringen.

Lex Peters’ missie:

onderzoek
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“Valt een moeder 
  weg, dan spat het 
  gezin uiteen”

tact laten inenten met het HPV-vaccin. Na drie 
inentingen zijn ze jarenlang beschermd tegen 70 
procent van de HPV-virussen. 
Daarnaast worden vrouwen tussen de dertig en 
zestig jaar om de vijf jaar opgeroepen voor een 
uitstrijkje. Hierbij worden cellen uit de baarmoe-
dermond geschraapt, die vervolgens voor contro-
le naar het laboratorium gaan. 
De aanwezigheid van solide screeningpro-
gramma’s, zoals het onze, verklaart grotendeels 
waarom baarmoederhalskanker in het Westen 
relatief weinig voorkomt. Door de kosten en de 
complexiteit zijn deze programma’s niet bruik-
baar in ontwikkelingslanden. De wetenschappe-
lijk onderbouwde screeningmethode die Lex in-
zet, is dat wél. De behandeling bestaat uit ‘See’ en 
‘Treat’.  Om te beoordelen of er cellen zijn die kun-
nen wijzen op voorstadia van baarmoederhals-
kanker, (‘See’), wordt de baarmoederhalsmond 
aangestipt met tafelazijn. Zijn er witte vlekken te 
zien, dan duidt dat op potentieel gevaarlijke (‘on-
rustige’) cellen en wordt de vrouw direct behan-

deld (‘Treat’). De afwijkende cellen worden, net 
zoals bij wratjes, bevroren met vloeibare stikstof 
of vloeibaar koolzuur (cryotherapie). De kosten 
van een ‘See’ plus een ‘Treat’: nog geen 10 euro 
per vrouw. Volgens Lex kun je met zijn methode 
ongeveer 90 procent van de cellen die leiden tot 
baarmoederhalskanker opsporen. Met cryothera-
pie kun je 80 tot 90 procent van de aandoeningen 
genezen. 

Best mogelijke methode
Lex pretendeert niet dat zijn methode onfeilbaar 
is. “In Nederland wordt een vrouw pas behandeld 
als de uitslag van het laboratorium bekend is en 
de gynaecoloog vindt dat behandeling nodig is; 
screening en behandeling vinden nooit op dezelf-
de dag plaats. Bij onze methode wél. Deze vrou-
wen moet je meteen behandelen, want ze zullen 
geen tweede keer langskomen. Omdat ze hun 
kinderen niet alleen kunnen laten bijvoorbeeld. 
Misschien is het daardoor ook wel eens voorge-
komen dat we hebben overbehandeld: een vrouw 

1 een meisje uit de slop-
penwijk naast de kliniek van 
sos kinderdorpen in nairobi. 
in deze kliniek kunnen vrou-
wen terecht voor een see 
& treat. 

7 en 5 bewoonsters van 
een riviereiland ('char') in 
noord-bangladesh. deze 
vrouwen vallen in de doel-
groep van een van de nieuw-
ste see & treat-projecten.
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“Niet de beste, 
  wel de best 
  mogelijke methode” 

cryotherapie hebben gegeven terwijl dat niet no-
dig was. Maar in gebieden waar baarmoederhals-
kanker zeer veel voorkomt, is overtreatment minder 
risicovol dan undertreatment. Zeker als je bedenkt 
dat de behandeling nauwelijks complicaties kent. 
Wellicht hebben we ooit een kankergeval gemist 
en hebben wij een vrouw cryotherapie gegeven, 
terwijl we haar hadden moeten doorverwijzen 
naar het ziekenhuis. Maar daar staat tegenover 
dat wij met See & Treat zeer veel vrouwen kunnen 
bereiken. See & Treat is misschien niet de beste 
methode, maar in onze werkomgeving is het wel 
de best mogelijke methode.”

Sloppenwijken 
Lex vliegt de wereld over om zijn screeningpro-
gramma’s op te zetten. Elk nieuw project begint 
met een training. Via een mix van theorie en prak-
tijk wordt een team van lokale artsen, vroedvrou-
wen, verpleegkundigen en voorlichters in slechts 
twee dagen ingewijd in de See & Treat-techniek. 
Voordat de sessies starten, krijgen medewerkers 
van lokale vrouwen- of gezondheidsorganisaties 
voorlichting. Zij gaan naar sloppenwijken en 
afgelegen plattelandsgemeenten om vrouwen 
tussen de twintig en zestig jaar te vertellen wat 
baarmoederhalskanker is en waarom ze naar een 
See & Treat moeten komen. 
Zodra de kersverse See & Treat-experts voldoende 
ervaring hebben, leiden zij andere collega’s op. 
“Kennisoverdracht is nodig om de duurzaamheid 
van onze programma’s te garanderen. Na maxi-
maal vijf jaar moeten lokale organisaties de acti-
viteiten zelfstandig kunnen uitvoeren.” 
Dit is tot nu toe gelukt, onder andere in Indonesië. 
Momenteel lopen er projecten in Bangladesh en 
in de medische centra van tien SOS-kinderdorpen 
in Kenia, Ghana, Gambia, Malawi en Zambia. Uit-
eindelijk moet het See & Treat-programma lopen 
in alle 65 medische centra die SOS wereldwijd 
heeft. Wanneer het zover is, komt Lex’ doel dicht-
bij. “Vrouwen en hun kinderen hebben recht op 
een wereld zonder baarmoederhalskanker.”  

1 in bangladesh 
werkt lex peters samen 
met Friendship. deze 
bengaalse organisatie 
heeFt ziekenhuisboten en 
scholen, waaronder de 
school van dit meisje.

5 een paramedicus 
van Friendship noteert 
haar bevindingen na een 
medisch onderzoek.

een wereld zonder baarmoederhalskanker. lex’ 
missie, patricia jacob (tekst) & chantal spieard 
(fotografie), van stockum uitgeverij, € 25, 
donateurs van de female cancer foundation 
(vanaf € 50) ontvangen het boek gratis thuis, 
zolang de voorraad strekt. de verkoopopbrengst 
is voor de female cancer foundation.

Female Cancer Foundation
… stimuleert, naast de See & Treat-activiteiten, 
wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling 
van het ‘ultieme’ HPV-vaccin. FCF-oprichter Lex Peters: 
“een vaccin dat besmetting van elk mogelijk HPV-type 
voorkomt, elke bestaande HPV-infectie aanpakt en 
geschikt is voor ontwikkelingslanden; het vaccin moet 
goedkoop en makkelijk te bewaren 
zijn. Wereldwijd wordt hier onderzoek 
naar  gedaan. de onderzoeksresulta-
ten tot nu toe zijn veelbelovend.” 

   www.femalecancerfoundation.org



de zon heeft een magische aantrekkingskracht op ons. Zodra 
hij schijnt, willen we erin. Zeker na een lange, koude winter.  
fotografie Martin Parr /Magnum Photos  

beeldverhaal

Hier komt
    de zon 

kracht  #21/2013 pagina  21
martin parr -  g.b. england, brighton, 1992
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martin parr -  russia, st petersburg, 1992

Dat beetje zon in Nederland...
daar moeten we natuurlijk van genieten. 
Maar ook ‘dat beetje zon’ kan schade 
veroorzaken. Jaarlijks krijgen zo’n 
40.000 mensen de mededeling: dat 
plekje is huidkanker.

kou zegt niets over 
uv-straling. ook in de 
vrieskou kan de zonkracht 
sterk zijn. 

de zonkracht geeFt aan 
hoeveel uv-straling de 
aarde bereikt, van 0 tot en 
met 10. in de zomer komt 
bij ons de zonkracht vaak 
niet hoger uit dan 7.   

1 op de 50 nederlanders  
ontwikkelt voor zijn/haar 
8oste een melanoom, de 
dodelijkste variant van 
huidkanker. elk jaar 
overlijden circa 600 
mensen aan melanoom. 

Een rode huid zegt: “Ik heb 
meer UV-straling gekregen 

dan ik kan verdragen”
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martin parr -  switzerland, st moritz, 2003

Kinderen en de zon
Bescherming geldt voor alle 
huidtypen, maar in het bijzonder 
voor de tere baby- of kinderhuid.

Hoe vaker je verbrandt als kind, 
hoe meer risico op huidkanker

een kinderhuid herstelt 
meestal minder snel van 
de zon. hoe meer beschadigde 
huidcellen, hoe groter 
het risico op huidkanker
op latere leeFtijd.

uv-straling wordt 80 tot 90 
procent sterker door weerkaat-
sing via verse sneeuw en ijs. 

houd baby’s uit de directe 
zon. kinderen hebben 
voor de nederlandse 
zon  beschermingsFactor 
20-30 nodig.
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martin parr -  japan. miyazaki, seagaia ocean dome (sunbeds by the artificialbeach inside the ocean dome), 1996

Zonne-apparatuur...
is niet veiliger of onveiliger dan 
de zon. De UV-straling is vergelijkbaar 
met die van de echte zon. 

Elke jaar belanden er zo’n 300 
mensen bij de EHBo, wegens 

verkeerd gebruik van zonnebanken 

uv-straling beschadigt 
huidcellen. velige 
straling bestaat niet.

heeFt u huidtype 1: lichte 
huid, sproeten, lichtblond 
oF rood haar en lichte 
ogen? ga dan niet onder 
de zonnebank. 

wie voor zijn 30ste regel-
matig onder de zonnebank 
gaat, heeFt een 75 procent 
hoger risico op melanoom, 
de dodelijkste variant van 
huidkanker.
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martin parr -  uruguay, punta del este, 2006

Doe de huidtypetest
Wat is uw huidtype? Test het op 
www.kwfkankerbestrijding.nl/zonnen 

Veel zonnen vergroot de kans 
op huidkanker, zelfs met een 

anti-zonnebrandmiddel

huidkanker is de meest voor-
komende vorm van kanker in 
nederland. in 2011 werd bij 
14.400 nederlanders huid-
kanker (exclusieF basaalcel-
carcinoom) geconstateerd, 
waarvan ruim 5000 gevallen 
van melanoom en ruim 9000 
gevallen van plaveiselcelcar-
cinoom. 

een anti-zonnebrandmiddel dat 
alle uv-straling tegenhoudt, 
bestaat niet. wel bevat een anti-
zonnebrandmiddel uv-Filters 
die de huid beschermen tegen 
uv-straling.

zon maakt vitamine d aan. maar 
die krijgt u ook binnen als u 
gezond eet en elke dag een kwar-
tiertje buiten bent – laat hooFd en 
handen in dat kwartier onbedekt. 

de informatie is terug te vinden in onze brochure verstandig zonnen (2011)
www.kwfkankerbestrijding.nl/zonnen
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Het goede nieuws is dat steeds meer 
mensen kanker overleven. Het minder 
goede nieuws: de nazorg voor deze groep 
ex-patiënten schiet vaak tekort. Prof. dr. 
Lonneke van de Poll, hoofd van de afde-
ling onderzoek van het Integraal Kanker-
centrum Zuid (IKZ) in eindhoven, doet 
onderzoek naar de kwaliteit van leven 
na kanker.  tekst Remko Mewe  fotografie Ruben Eshuis
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Werken aan
WEtEnscHAP

W
at is er bekend 
over mensen die 
kanker hebben 
overleefd?
“Toen ik bij het IKZ 

kwam werken, wilden we in kaart bren-
gen hoe het gaat met mensen die kanker 
al jaren overleefd hadden. Er bleek maar 
weinig onderzoek naar gedaan. Wij zijn 
toen een pilot gestart onder borstkan-
kerpatiënten die tien jaar na diagnose 
nog in leven waren. We hebben gevraagd 
hoe hun kwaliteit van leven was en wel-
ke zorgvragen en behoeftes ze hadden. 
De respons was overweldigend en dat 
motiveerde mij enorm. Ik realiseerde me 
dat dit een groep mensen is die niet meer 
zo in beeld is bij de zorgverlener. Ook hun 
omgeving is na vijf tot tien jaar meestal 
wel klaar met het feit dat zij kanker heb-
ben gehad, terwijl ze zelf - sommigen 
hoor, lang niet iedereen - kampen met 
allerlei langetermijneffecten van hun 
behandeling en daar geen raad  
mee weten.”

Dat inzicht was er nog niet?
“In 2003, toen dit speelde, zeker niet. In 
Amerika begon de lobby voor ‘cancer 
survivorship’ aardig op gang te komen, 
maar hier in Nederland speelde het 
onderwerp nauwelijks. Wij zijn toen met 
artsen gaan praten over wat de vraag-
stukken zijn met betrekking tot die 
langetermijnoverlevers. Die gesprek-
ken hebben tot meer bewustwording 
bij de artsen geleid. Dat vind ik mis-
schien nog wel het belangrijkste: dat 
artsen beseffen dat het niet zo naar 
tevredenheid van patiënten gaat.”
 

Is het dan zo slecht gesteld  
met die nazorg?
“Ons onderzoek toont aan dat een derde 
tot de helft van alle patiënten niet tevre-
den is met de nazorg en de informatie-
voorziening daarover. Na beëindiging 
van de behandeling en het starten van de 
jaarlijkse of halfjaarlijkse controles, be-
landen veel patiënten in een zwart gat. 
Ze weten dan niet goed waar ze met hun 
klachten en vragen naartoe moeten. En 
als ze dan klachten ontwikkelen, worden 
ze geconfronteerd met onzekerheden. 
Wat is dit? Is dit kanker? Moet ik mijn 
dokter hiermee lastig vallen?”

Heeft jullie onderzoek tot  
aanpassingen in de zorg geleid?
“Gelukkig wel.  Een mooi voorbeeld is 
het afschaffen van lymfklierverwijdering 
bij een vroegstadium van baarmoe-
derkanker. Op basis van ons onderzoek 

naar de langetermijngevolgen van deze 
ingreep is besloten om daar vanaf te 
zien. Gynaecologen zaten echt in dubio: 
gaan we bestralen of de lymfklieren 
verwijderen? Onze studie toonde aan dat 
lymfklierverwijdering veel meer klachten 
gaf dan artsen zich realiseerden. Artsen 
zijn toen een afweging gaan maken: 
als de behandeling geen invloed op de 
overleving heeft, maar wel negatieve ge-
volgen op de kwaliteit van leven, moet de 
therapie dan niet worden aangepast? Ik 
vind het buitengewoon interessant dat 
behandelingen worden bijgesteld op ba-
sis van informatie over de langetermijn-
effecten.”

Wat voor onderzoek  
doet u momenteel?
“We zijn bezig met een studie waarbij we 
patiënten persoonlijke nazorgplannen 

meegeven. Twaalf 
ziekenhuizen in 
Limburg en Brabant 
doen hieraan mee. 
Zes ziekenhuizen 
doen wat ze altijd 
al deden. De andere 

“Na beëindiging van 
  de behandeling, 
  belanden veel patiënten
  in een zwart gat”

onderzoeker



 
Werken aan
WEtEnscHAP

kracht  #21/2013 pagina  27

zes geven elke patiënt een nazorgplan 
mee waarin ook informatie over de lange 
termijn is opgenomen. Met dit onder-
zoek hopen we de effectiviteit van zulke 
nazorgplannen aan te kunnen tonen. Het 
is belangrijk om te onderzoeken of het 
echt wat oplevert.”

Hoe ziet zo’n nazorgplan eruit?
“Een nazorgplan bevat een gedetailleerde 
samenvatting van de diagnose, het 
stadium, de gradering, de behandeling 
en de korte- en langetermijneffecten 
die een patiënt kan verwachten. Er staat 
informatie in tot op een niveau dat de 
gynaecologen bij ons in de regio even 
moesten slikken: ‘gaan we dit écht al-
lemaal meegeven’?  Verder staat er in wat 
voor nazorgschema’s er zijn en bij wie 
de patiënt terecht kan voor informatie 
of bij klachten. Het is een heel pakket, 
maar op maat gesneden. Je krijgt geen 
informatie over chemotherapie als je 
bent bestraald.” 

Zijn er al resultaten?
“De eerste resultaten zijn veelbelovend. 

Patiënten die zo’n zorgplan hebben 
gekregen, zijn veel tevredener over de in-
formatievoorziening. We hopen dat die 
mensen op de lange termijn ook minder 
zorg gaan gebruiken en minder angst en 
depressie ontwikkelen. Het zou prachtig 
zijn als het uiteindelijk ook positieve ef-
fecten op de kwaliteit van leven heeft.”

Hoe groot is de bereidwilligheid 
van patiënten om mee te doen  
aan je onderzoek?
“Duizenden patiënten vullen vragenlijs-
ten voor ons in. Bij elke studie reageert 
zo’n 70 tot 80 procent. Fantastisch.  Zo 
kom je erachter welke vragen er leven. 
Nog niet zo lang geleden bepaalde de 
arts onze onderzoeksagenda, nu hebben 
we dagelijks contact met patiënten. 
De patiënt kan de onderzoeker veel 
directere input geven dan de dokter. Er is 
namelijk een enorm verschil tussen wat 
de dokter denkt dat de patiënt ervaart en 
wat de patiënt daadwerkelijk ervaart. 
Ik vind dat je als wetenschapper verant-
woord om hoort te gaan met al die open-
hartige patiënten. Ik voel de ethische 

druk om iets terug te doen. 
Zodra we weten wat de uitkomst van een 
studie is, zetten we die op onze website: 
www.profielstudie.nl. Uiteindelijk zou 
ik er naartoe willen dat we de informatie 
die patiënten ons geven persóónlijk 
terugkoppelen.” 

Hoe belangrijk is de 
bijdrage van KWF geweest?
“Heel belangrijk. Met de persoonsge-
bonden subsidie van KWF uit 2009 , heb 
ik deze onderzoekslijn kunnen starten. 
Dat gaf de ruimte om creatieve, nieuwe 
dingen op te zetten. Daarnaast heeft 
KWF ook nog eens allerlei losse projecten 
gesubsidieerd zoals deze studie naar na-
zorgplannen. Met het risico dat ik nu heel 
erg afgezaagd en slijmerig klink: zonder 
KWF hadden we dit alles niet kunnen 
bereiken.” 

“Ik vind dat je 
als wetenschapper, 
verantwoord om hoort 
te gaan met openhartige 
patiënten”

In maart 2013 werd Lonneke van de Poll 
benoemd tot hoogleraar Cancer Epidemiology 
and Survivorship bij de Univeristeit van Tilburg. 



  “Ik besloot op een positieve 
manier een beeld te schetsen 
van de ziekte (…) Stukje voor 
stukje ontstonden de verha-
len. Ik hoop oprecht dat het le-
zen hiervan velen op weg kan 
helpen naar verwerking van 
een boodschap die levens op 
hun kop gaat zetten.”

Boeken
films, 
apps & 
muziek

DVD
Overlevers vertellen
Over leven is een indrukwekkende documen-
taire van de stichting Bewegen voor Over-
leven waarin zes vrouwen vertellen over 
hun leven na kanker. In 35 minuten laten de 
vrouwen zien hoe het is om overlever te zijn 
en wat borstkanker met je leven doet. 
Noor uit Kracht nr.20 is één van de deel-
nemende vrouwen, lees haar verhaal op  
www.kwfkankerbestrijding.nl/koken
over leven, voor € 10,-  te bestellen op 

www.bewegenvooroverleven.nl 

Boek
Wat is kanker?
Kanker is voor veel mensen een onbegrijpe-
lijke ziekte, die opdoemt uit het niets. Wat
is kanker precies? Hoe ontstaat het? Dit 
boek geeft antwoord op deze en andere 
vragen. Schrijver Ed Roos is celbioloog en 
was bijna 40 jaar lang onderzoeker aan het 
NKI-AvL. Kanker, simpel uitgelegd, ed roos, 

nieuwezijds b.v., € 19,95 ISBn 9789057123924

Boek
Terugblik
In 2007, een jaar voor hij met de VUT gaat, 
wordt bij voormalig Telegraaf-journalist 
Henk Evenblij (65) nierkanker geconstateerd. 
Na een zware operatie rinkelen twee jaar 
later opnieuw de alarmbellen en wordt hij 
getroffen door prostaatkanker. Ook deze  
ernstige ziekte overleeft hij. In dit 
autobiografische boek blikt Evenblij 
terug op een intense periode in zijn leven.
dood doet leven, Henk evenblij, Gopher b.v., 

€ 11,50 ISBn: 9789051798197

Over het boek: 
Bij toeval wordt bij Paul Bosman 
prostaatkanker ontdekt tijdens 
een onderzoek naar een ernstige 
hartafwijking. Het blijkt menens. 
Een experimentele cryochirurgie-
behandeling, gericht op het ‘in 
slaap’ brengen van zijn tumoren, 
is het laatste dat de medische 
wetenschap voor hem kon doen. 
Zelf vergelijkt hij zijn toestand met 
die van een naderend onweer: de 
tijd tussen bliksem en donder-
slag wordt steeds korter. Over de 
ondertitel 'Nooit meer zorgeloos 
blij' zegt hij: "Zo voelt het, na de 
diagnose kanker."  € 10,95 te bestellen 
op www.hetonweernadert.nl

ook met uw boek in kracht? mail naar 
redactie@kwFkankerbestrijding.nl o.v.v. kracht lezerspodium
meer boeken op: www.kwfkankerbestrijding.nl/boekenkast

media

App
MedDossier (gratis voor iPhone en Android)   

MedDossier is een handig 
tool om uw eigen medisch 
dossier bij te houden. U kunt 
er uw donorgegevens, me-
dicijngebruik en belangrijke 
telefoonnummers in opslaan. 
Maar u kunt ook uw medische 
bijzonderheden beschrijven, 

bijvoorbeeld waar u allergisch 
voor bent, en welke bloed-
groep u heeft. MedDossier is 
een initiatief van GGZ Fries-
land i.s.m. Medisch Centrum 
Leeuwarden (MCL), Zieken-
huis Nij Smellinghe en Kijlstra 
Ambulancegroep. 

App
Zonkracht (gratis voor iPhone en Android)   

Meet de zonkracht door uw 
telefoon in de zon te houden. 
Wanneer u de huidtypetest 
gedaan hebt, ontvangt u met-
een handig insmeeradvies. De 

Zonkracht app werkt 
momenteel alleen in Neder-
land. Deze applicatie wordt 
u gratis aangeboden door 
KWF Kankerbestrijding. 
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Lezerspodium
Lezers van Kracht over hun zelfgeschrevenboek. Deze 
keer Paul Bosman over zijn boek Het onweer nadert:
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fotografie Goffe Struiksma

Meneer Van Amerongen heeft een serie pal-
liatieve chemokuren achter de rug. Makkelijk is 
dat niet gegaan, maar volgens de arts mag het 
resultaat er wezen. Hij draait het scherm bij. “In 
vergelijking met eerdere foto’s zien we dat de 
tumor in omvang flink is afgenomen.”
De vrouw knijpt de hand van haar man haast fijn. 
In de ogen van meneer Van Amerongen wellen 
tranen op. De arts bevestigt nog eens wat de  
mensen al begrepen: “Dit is gewoon goed 
nieuws”. Ik geef meneer Van 
Amerongen een schouder-
klopje, maar voel me ietwat 
ongemakkelijk bij zoveel 
blijdschap. Begrijpen deze 
mensen wel dat genezing 
niet meer tot de mogelijkhe-
den behoort?

In oktober 2012 verscheen in The New England Journal 
of Medicine een artikel over ‘de beleving’ van pallia-
tieve chemotherapie. Onderzoekers spraken ruim 
1100 patiënten met uitgezaaide darm- of long-
kanker. De voorgeschreven chemo zou het leven 
slechts met enkele maanden verlengen – althans, 
als het meezat. Een ruime meerderheid van de 
patiënten keek daar echter anders tegenaan. Zij 
vertelden de onderzoekers dat de therapie werd 
ingezet om te genezen van de ziekte. 
De opmerkelijke kloof tussen het doel van de 
behandeling en de beleving van de patiënt kwam 
eerder al in het proefschrift van antropologe 
Anne-Mei The naar voren. In Tussen hoop en vrees. 
Palliatieve behandeling en communicatie volgt The voor 
langere tijd een dertigtal patiënten met longkan-
ker. Ook zij ontvingen palliatieve chemotherapie, 
en ook zij dachten en masse nog een reële kans te 

maken op genezing.
Als verpleegkundige kan ik slecht tegen op niets 
gebaseerde hoop. Ik voel evenmin de aandrang 
om het geloof in genezing de grond in te boren. 
Hoop, hoe misplaatst ook, creëert ruimte om 
te wennen aan het idee dat het leven eindig is. 
Het is de invulling van de ontkenningsfase in het 
rouwproces. Een proces waarin uiteindelijk de 
eigen dood geaccepteerd moet worden. Iedereen 
kan begrijpen dat dit tijd nodig heeft. 

Het is aan de behandeld arts 
om zijn patiënt zo volledig 
mogelijk in te lichten over 
zijn gezondheidstoestand. 
De wet laat daar geen mis-
verstanden over bestaan. 
Hoewel artsen zeggen altijd 
eerlijk te zijn, beschrijft 

Anne-Mei The een wereld waarin alle betrok-
kenen er een verhullende communicatie op na 
houden. Arts, patiënt en verpleegkundige praten 
over het hier en nu. De lange termijn – het onver-
mijdelijke – komt nauwelijks aan de orde. Dat de 
patiënt daar net zo goed een rol in heeft, blijkt uit 
het onderzoek in The New England Journal of Medicine. 
Mensen met misplaatste hoop op genezing waar-
deren de relatie met hun arts meer dan zij die 
weten datde chemokuur een palliatieve functie 
heeft. Aan het eind van de middag gaat meneer  
Van Amerongen met ontslag. “Ik hoop jou  
voorlopig niet meer te zien”, zegt hij joviaal in
 het voorbijgaan. Voorlopig, denk ik opgelucht 
terwijl ik hem nakijk, dat lijkt me een reële  
doelstelling. 

“Ik heb geen 
aandrang hun 

geloof de grond 
in te boren”

In de waan
Hugo van der Wedden 

(1975) is verpleegkundige, 
medisch socioloog en 

publicist. Hij deed onder 
meer onderzoek naar 

reanimatie en Alzheimer. 
www.hugovanderwedden.nl

Twitter: @hugovdwedden

column

twitter: @KWF_nl
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     “Ik was jaloers dat 
 hij wél naar school mocht”

LUCA (10)
“Hoe het precies begon toen ik kanker kreeg, weet ik zelf niet 
meer, want ik was pas zes. Mama zegt dat ik steeds moe was 
en dat ik zoveel pijn in mijn benen had dat ik niet meer wilde lo-
pen. Mijn ouders brachten me naar het ziekenhuis, waar ik veel 
prikken kreeg. Ik wist toen niet wat kanker was, maar de dokter 
legde dat heel goed uit, op een kindermanier. Hij zei dat er slechte 
mensjes in mijn bloed zaten, die mijn bloed kapot maakten. In 
het ziekenhuis waren ze trouwens allemaal goed, want ze hebben 
me beter gemaakt.
Ik was jaloers op Noah dat hij naar school mocht en ik twee jaar 
niet. Hij zat gezellig op school met zijn vriendjes, terwijl ik in mijn 
eentje thuis bijles had. Als hij op bezoek was in het ziekenhuis, 
konden we niet spelen, want ik kon het bed niet uit omdat ik slan-
getjes voor voeding en medicijnen had. Wat wel goed was, is dat 
het ziekenhuis camera’s had hangen in de zaal waar de broertjes 
en zusjes knutselden. Dan kon ik in mijn bed Noah toch nog zien. 
Vóór de kanker stoeiden we vaak. Of Noah tilde me op en gooide 
me weg. We gingen samen in bad en dan speelden we Avatar na 
van televisie. We maakten met onze handen en voeten grote gol-
ven, als een soort van aanval. Nadat ik net uit het ziekenhuis was, 
deden we dat ook, maar Noah kwam met zijn voet achter het 
sondeslangetje en dat ging los. Ik moest toen naar het ziekenhuis 
voor een nieuwe. 
Toen ik ziek was, kwamen er bergen kaarten. Als je je een klok 
voorstelt, dan kreeg ik zoveel kaarten als de 1 tot en met de 11. En 
Noah kreeg alleen de 12. Dat was best zielig voor hem.
Ik ben in het begin even bang geweest toen ik van iemand hoorde 
dat je van kanker dood kunt gaan. Maar toen het beter met me 
ging, was dat gevoel weg. Nu denk ik niet meer over kanker, alleen 
als mensen ernaar vragen. Het is ook niet dat ik me anders voel. In 
mijn klas heeft iemand astma, sommige kinderen zijn allergisch 
en een paar hebben dyslexie. Eigenlijk hebben ze bijna allemaal 
wel wat. Bij een jongen die in het ziekenhuis mijn vriend was, is 
de kanker teruggekomen. Dat is erg. Ik wil graag een keer geld op-
halen voor kinderen die ziek zijn, zodat mensen daarmee nieuwe 
dingen kunnen uitvinden.”
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Het was voor noah geen fijne tijd toen Luca vier jaar 
geleden kanker kreeg. Hij miste zijn broertje en zijn ouders 
vaak. Toch was het niet alleen maar een nare periode. 
noah: “We mochten samen heel gave dingen doen.”  
tekst Ilse Ariëns  fotografie Goffe Struiksma

3 luca draagt de
       kanjerketting 
       van vokk.

over elkaar
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 “Omdat hij kanker had, mocht    
       hij speciale dingen doen”

noAH (12)
“Ik vond het heel naar voor Luca dat hij zo ziek was en dat hij pijn 
had. Hij mocht softijs en andere dingen die hij lekker vond niet 
meer eten. Ik was niet altijd aardig voor hem. De eerste keer toen 
hij vanuit het ziekenhuis belde, wilde ik niet aan de telefoon ko-
men omdat ik midden in mijn favoriete tekenfilm zat. Nu snap ik 
pas hoe rot dat voor hem was. Ik zat hem soms uit te dagen als hij 
in een slechte bui was. Ik vond het grappig als hij boos werd.
Het is niet leuk als je broertje kanker heeft. Het allerergste vond 
ik de dexa-pillen. In de weken dat Luca die moest slikken – dat 
was één week in de drie weken – werd hij ontzettend chagrijnig. 
Het was janken, janken, janken. Ook wilde hij de hele dag eten: 
hammetjes en kipnuggets. We zaten ik-weet-niet-hoe-vaak bij 
McDonald’s. Dat lijkt misschien leuk, maar na anderhalf jaar is 
er niks meer aan. Mijn ouders waren in die tijd behoorlijk druk. ’s 
Ochtends naar het werk, ’s avonds naar het ziekenhuis; ze hadden 
een volgepropt rooster. Ik vond het erg dat ze minder tijd voor mij 
hadden, maar gelukkig was oma er. Ze is door de ziekte van Luca 
mijn tweede moeder geworden.
Ik was soms jaloers op mijn broertje. Omdat hij kanker had, 
mocht hij speciale dingen doen die ik niet mocht. Hij mocht bij-
voorbeeld in een sportvliegtuigje vliegen en ook mocht hij een 
radioprogramma presenteren. Maar er waren gelukkig ook veel 
dingen die we samen mochten doen. We hebben in raceauto’s 
gereden, met wel 200 kilometer per uur en er was een helikopter-
vlucht voor ons samen. Maar het allerleukst vond ik Luca’s ‘doe-
een-wens-dag’, waarbij we piraten waren. We mochten samen 
heel gave dingen doen; kanker heeft dus ook best voordelen. 
Mijn moeder is door Luca bij de Vereniging Ouders Kinderen en 
Kanker (VOKK) gaan werken. Nu helpt ze andere gezinnen waar 
een kind kanker heeft. Voor de VOKK heb ik twee jaar geleden 
meegedaan aan een film over broertjes en zusjes van kinderen 
met kanker. Heel goed dat ze daar aandacht aan geven. Mensen 
vroegen mij vaak hoe het met Luca ging, maar niemand vroeg 
ooit hoe het met míj ging. Toch hoef ik de film niet meer te zien. 
Op het einde zie je mij en Luca samen zingen: ‘Wij zijn helden.’ 
Kinderachtig!”  

de Film samen niet alleen, waarin noah praat over zijn ervaring, 
is te bestellen via de vokk, www.vokk.nl



Wie ziek is, moet goed eten. Maar wat eet je als je te moe bent om te koken en van 
bijna alles misselijk wordt? Lezers sturen ons de recepten die hen erdoorheen hebben 
gesleept. deze keer: Marianne (68) leerde leven en eten met een buismaag.   
tekst Merel Remkes  fotografie Ruben Eshuis

Het recept van...
    Marianne
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Marianne kende het woord ‘slokdarmkan-
ker’ alleen maar als een doodsoorzaak, 
niet als ziekte. er zat een enorme tumor in 
haar keel, van vijftien centimeter. 
Tweederde van haar maag werd verwijderd, 
van de slokdarm bleef alleen het bovenste 
randje over. Door die aan elkaar vast te maken 
bleef er een buismaag over.
“Na de operatie denk je opgelucht: die tumor 
ben ik kwijt”, vertelt Marianne. “Maar dan 
blijkt dat eten een marteling is geworden. In 
het begin kon ik de hoeveelheid van een stuk-
je banaan binnenhouden of een omelet van 
een half eitje. Alles smaakte vies, eten zakte 
moeilijk en kwam steeds omhoog, doordat ik 
geen maagklep meer heb. De maag doet min-
der voorwerk, waardoor de darmen enorm 
schrikken van het onverteerde voedsel dat ze 
binnenkrijgen, met vreselijke buikkrampen 
als gevolg. Eten wordt vaak geassocieerd met 
iets leuks, maar het was nu alleen nog maar 
heel akelig.” Inmiddels heeft ze verschillende 
recepten uitgeprobeerd en de hachee blijkt 
een succes.  “Vlees blijft al snel als een klont 
in je keel steken. Maar als je hachee van heel 
fijngesneden rundvlees serveert met wat 
stamppot, dan gaat dat heel goed!”
Marianne had veel aan het lotgenotencon-
tact van de SPKS (Stichting voor Patiënten 
met Kanker aan het Spijsverteringskanaal). 
Ze bundelde haar eigen ervaringen en die van 
andere patiënten en deskundigen in een buis-
maagbrochure. De brochure geeft patiënten 
weer moed en zet zo haar eigen ervaringen 
in een ander licht. “Het is een rottijd geweest, 
maar de voordelen wegen zwaarder. Mijn 
activiteiten als voorzitter van de patiënten-
groep slokdarmkanker van de SPKS zijn een 
verrijking. Ik leid een belangrijker leven dan 
voorheen, toen ik zat te breien met de kat op 
schoot. Ik ben nu een soort carrièrevrouw.”

www.kwfkankerbestrijding.nl/kanker 
onder ‘slokdarmkanker’

       www.spks.nFk.nl 

kracht koken



Het recept van...
    Marianne

 “Het was een 
rottijd, maar nu 
zie ik vooral de 
voordelen”

stamppot:
• 1 kilo kruimige aardappels
• 400 gram fijngesneden 
• andijvie
• 3 deciliter melk
• 50 gram boter of margarine
• zout en peper
• nootmuskaat

stamppot: Kook de aardappels in 20 minuten gaar, giet ze af en 
stamp ze fijn. Breng in een pan de melk aan de kook. Klop de kokende 
melk en de boter door de gestampte aardappels, tot er een luchtige 
puree ontstaat. Roerbak de andijvie een paar minuten en roer de 
groente door de aardappelpuree. Breng op smaak met zout, peper en 
nootmuskaat.

hachee: Snijd het vlees heel fijn. Smelt de boter in een braadpan en 
braad het vlees al roerend aan. Snijd de uien in stukjes en voeg die na 
een paar minuten bij het vlees. Breng op smaak met zout en peper. 
Bestrooi met wat bloem en roer het geheel goed door elkaar. Voeg on-
geveer 0,5 liter water toe zodat het vlees net onder staat, met een verk-
ruimeld bouillonblokje, azijn, suiker, laurierblaadjes en kruidnagels. 
Breng het geheel langzaam aan de kook. Laat het deksel schuin op de 
pan staan en sudder de hachee in zo’n 3 uur gaar op heel laag vuur. 

hachee:
• 600 gram hacheevlees
• 5 uien
• 50 gram boter
• 2 eetlepels bloem
• 1 runderbouillonblokje
• 0,5 liter warm water
• 2 eetlepels azijn
• 2 laurierblaadjes
• 4 kruidnagels
• 1 theelepel suiker

Marjolanda “Per 
jaar krijgen onge-
veer 2550 mensen 
slokdarmkanker. 
De behandeling 

is vooral afhankelijk van het stadium van 
de ziekte.Een buismaagoperatie, zoals bij 
Marianne, is een complexe ingreep. Nieuwe 
technieken en medicijnen hebben een enor-
me bijdrage geleverd aan de overlevingskan-
sen en kwaliteit van leven na de operatie. 
Maar we zijn er nog niet. We weten dat na 
een jaar de meerderheid van de patiënten 
veel klachten ervaart. Dé oplossing voor die 
klachten is er niet. Patiënten zien eten als 
must, in plaats van lust.  Voor de meesten 
geldt dat ze ‘op de klok’ moeten eten: iedere 
anderhalf uur een kleine maaltijd. Ook is 
rustig eten belangrijk: kleine hapjes en 
goed kauwen. Dit maakt eten vermoeiend 
en belastend. Sommige voedingsmiddelen 
geven klachten, waardoor de keuze beperkt 
is. Door alle complicaties gebruiken patiën-
ten vaak nog lange tijd dieetpreparaten. De 
folder van SPKS geeft veel praktische tips. 
Voor persoonlijke adviezen kunnen patiën-
ten uiteraard ook contact opnemen met de 
diëtist van het ziekenhuis waar de operatie 
heeft plaatsgevonden.”

Marjolanda Kennis is als diëtist oncologie 
werkzaam bij De Wever/Instituut Verbeeten in 
Tilburg. Samen met collega Ellen de Gier van 
ziekenhuis Bernhoven geeft ze lezers advies. 

Andijviestamppot  
         met hachee

Wat vindt de diëtist?

meer recepten op: www.kwfkankerbestrijding.nl/
krachtkoken 
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marianne:

Voor 4 personen 
Bereidingstijd circa 3 uur

meedoen aan deze rubriek? mail uw recept 
+ toelichting naar redactie@

       kwFkankerbestrijding.nl o.v.v. krachtkoken
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“Zelfs met
 stoma fietste 
 ik dagelijks”

Fietsen en kanker: de twee onderwerpen lijken hand in 
hand te gaan. reden voor de Koninklijke nederlandse 
Wieler Unie (KnWU) om juist KWF te ondersteunen door 
middel van een samenwerking. Tijdens de onderhande-
lingsfase kreeg de directeur van de KNWU, Huib Klooster-
huis, zelf darmkanker. “Het een en ander heeft elkaar op een 
bijzondere manier gekruist,” concludeert hij. De bestraling, 
chemo en operatie zitten er inmiddels op. Van de stoma is 
hij binnenkort ook af. Het moment waarop hij bij KWF de sa-
menwerking ondertekende, was bijzonder. “Hier gebeurt het 
dus, dacht ik. Hoewel ik er natuurlijk niet voor mezelf zat. 
Met het geld waarmee we KWF gaan ondersteunen, wordt 

onderzoek gedaan naar de rol van sport bij herstel na 
kanker. Zelf heeft het dagelijkse fietsen - ook tijdens de 
behandeling, ook met stoma - me enorm geholpen. Het 
maakte mijn hoofd leeg, De lichamelijke vermoeidheid 
verdreef de geestelijke.” 
De ziekte heeft hem veranderd. “Het leven veranderde 
in één emotionele orkaan. Ik heb, sinds ik het te horen 
kreeg,regelmatig gehuild. Dat voelde heel natuurlijk.“ De 
meeste indruk maakten de verpleegkundigen. Midden in 
de nacht een stoma verschonen, overdag begeleiden bij 
huilbuien. Onvoorstelbaar. Dat moet je er echt nog even 
bij vermelden hoor.”  

tekst Resi Lankester  fotografie Goffe Struiksma

de knwu is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in nederland.knwu gaat in totaal 25.000 euro ophalen voor onderzoek naar 
herstel na darm- en prostaatkanker. www.kwfkankerbestrijding.nl/helpen onder ‘helpen als bedrijf’
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nALATen AAn 
KWF KAnKerBeSTrIJdInG? 
Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/

nalaten. U kunt ook contact opnemen 

met Ellen Coster, tel. (020) 570 05 00.

CoLLeCTe Voor 
KWF KAnKerBeSTrIJdInG 
Organiseert u de collecte in uw 

 woonplaats of zou u daarbij 

betrokken  willen zijn, meldt u 

dan aan als collectant via onze site  

www.kwfkankerbestrijding.nl/helpen  

of  bel  (020) 570 0500,  email: 

publieksservice@kwfkankerbestrijding.nl 

In ACTIe Voor 
KWF KAnKerBeSTrIJdInG
Iedereen kan een actie voor 

KWF Kankerbestrijding  aanmelden op:

www.staoptegenkanker.nl  

Plaatselijke KWF-afdelingen 

die naast  de collecte een extra 

activiteit organiseren, kunnen 

contact opnemen met hun promotor. 

SAMenLooP Voor HooP  
 Wilt u een Samenloop  voor Hoop 

organiseren of wilt u informatie over

de samenlopen, neem dan contact 

op met coördinator Vivian Aafjes :

(020) 570 0500, email: 

vaafjes@kwfkankerbestrijding.nl
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Bijzondere acties 2013

 
BeaT IT! dance event in 
rotterdamse Maassilo

 
samenLoop 
voor Hoop

Deelnemers die zich laten sponsoren, 
steunen KWF! Verzamel snel 
sponsors via de actiepagina van KWF
www.staoptegenkanker.nl

Dit feest is geïnspireerd door Teddy 
Pedigree Paul, een van Nederlandse 
bekendste dragqueens. Door het 
hele land worden er acties georga-
niseerd ter nagedachtenis aan Miss 
Teddy. www.staoptegenkanker.nl

Rotterdam
www.staoptegenkanker/BeAT-IT

o.a. Bronckhorst, Norg. Surhuisterveen, 
Zaanstad, Heerenveen en Dronten
www.samenloopvoorhoop.nl

alpe d’HuZes Kippenloop

Alpe d’Huez, Frankrijk
www.opgevenisgeenoptie.nl

 Katwijk
www.katwijkwandelmarathon.nl

Juni
2013

5 en 6 
juni 
2013

8 juni
2013

16-19
juli

2013

weekend
24 juli

2013
27 juli
2013

 
nijmeegse 
vierdaagse

 
Live4Life, 
Harlingen
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