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Voorwoord

Mijn verhaal gaat zowel over borstkanker op m’n 30e, als dat ik 
daardoor in een Ferrari heb gereden. Met mijn verhaal hoop ik 
je kracht en inspiratie te geven. Ook hoop ik jou en je omgeving 
duidelijkheid te geven over wat je te wachten staat. Zelf heb ik 
een borstamputatie, chemo en bestraling gehad. Niet dat mijn 
verhaal precies jouw verhaal zal zijn. Toch wil ik je laten zien dat 
er, ondanks de tegenslagen, ook mooie momenten zijn, dat je 
positief kunt blijven:  “Met de borst vooruit”. Positief is voor mij 
het beste er van maken en alles er laten zijn wat zich voordoet: 
blijdschap, verdriet, angst, enz. Ik wil je laten zien dat je kunt 
kiezen voor dingen waar jij energie van krijgt, zoals een fotoshoot, 
buren die lekker koken en veel post. Misschien helpen stukken 
uit mijn verhaal je om dingen uit te leggen aan je omgeving. Haal 
die dingen uit mijn verhaal die jou verder helpen. Ik wens je veel 
sterkte en kracht als je nu door een moeilijke periode gaat. Kies 
voor jezelf, voor wat jou energie geeft en vertel je omgeving hoe 
ze er voor jou kunnen zijn. Je hoeft dit niet alleen te doen.

Liefs
Evelien
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duizend lichtjes stuur ik naar je toe
om jou in deze tijd te steunen
als je dan even niet meer weet hoe
dan zijn zij er om op te leunen

oneindige kracht nemen zij mee
terwijl dat niet genoeg lijkt te zijn
zij geven elke wens kracht voor twee
omarmen jou stevig bij de pijn

‘s nachts zullen zij over jou waken
geven jou kracht voor de nieuwe dag
omdat jij je dan sterk zult maken
het leven tegemoet treedt met een lach

sluit je ogen soms, al is het maar even
en zie alle lichtjes om je heen
ze zijn er om jou kracht te geven
lieve zus, je bent niet alleen

11 juni 2012, geschreven door mijn zus
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Mijn verhaal – onderstaand verhaal – is een blog dat ik heb 
geschreven in het jaar dat ik borstkanker had, inclusief de 

reacties van mijn omgeving.

29 maart: wat alleen maar een bezoek 
bij de huisarts zou zijn [bericht #4]
Evelien 

Wat op 29 maart alleen maar een afspraak bij de huisarts zou 
zijn, is daarna in een stroomversnelling terechtgekomen van 
onderzoeken. Om 11 uur had ik een afspraak bij de huisarts 
omdat ik een raar plekje in mijn linkerborst had gevoeld. De 
huisarts voelde dit ook en heeft me ter controle doorverwezen 
naar het diagnostisch centrum voor een mammografie en een 
echo. Daar bleek ik óf om half 12 terecht te kunnen of pas op 
dinsdag, dus snel op de fiets gestapt en naar het diagnostisch 
centrum gefietst. Daar kreeg ik de geruststellende woorden te 
horen dat er heel vaak op de mammografie niets te zien is en 
dat een echo even later uitwijst dat het een cyste is, wat heel 
onschuldig is. 

Aangezien je normaal gesproken als vrouw pas vanaf je 50e elke 
twee jaar een mammografie moet laten maken, wist ik totaal 
nog niet wat ik kon verwachten. Nu wel: het is niets anders dan 
een borstenpletter. Om een goede foto te maken moeten ze je 
borst zo plat mogelijk maken. Voor alle mannen die dit lezen en 
zich er niets bij voor kunnen stellen: denk aan een bankschroef, 
stop er een willekeurig (gevoelig) lichaamsdeel tussen, draai de 
bankschroef aan en als je denkt dat het nu toch echt wel onprettig 
begint te voelen, geef dan nog een zwiep aan die bankschroef en 
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blijf dan ongeveer een halve minuut zo staan... dit komt ongeveer 
overeen met het gevoel van een mammografie. 

Na de mammografie werd de echo gemaakt en kreeg ik van de 
arts te horen dat er helaas op de mammografie en op de echo 
een verontrustend plekje te zien was waar kalkstippen in te zien 
waren. Hij kon alleen niet vertellen of dit goed of slecht nieuws 
was, maar om het zeker te weten heeft hij me doorverwezen 
naar het ziekenhuis om een punctie te laten uitvoeren. Hij wilde 
voorkomen dat ik lang in onzekerheid zou moeten zitten, dus 
heeft hij zijn best gedaan om zo snel mogelijk de afspraak in 
het ziekenhuis te maken voor de punctie. Met succes: om 12.15 
uur verliet ik het diagnostisch centrum met het bericht dat ik 
om 14.00 uur in het ziekenhuis werd verwacht. In de tussentijd 
snel nog geluncht, wat mensen gebeld en de afspraak voor de 
inentingen van mijn vakantie verzet, omdat ik dat niet meer ging 
halen om 13.10 uur.

Om half twee ben ik samen met mijn buurmeisje (die gelukkig 
die dag vrij was) naar het ziekenhuis gegaan. De intake door de 
arts ging snel, zij voelde ook de plek in mijn borst en in mijn oksel 
voelde ze ook een raar plekje. Vanaf daar doorgestuurd naar de 
afdeling Radiologie voor een punctie en echo van mijn borst 
en oksel. Bij radiologie was het erg druk en moest ik wachten 
totdat ik tussen de normale planning door kon, wat rond half 
vier was. Bij een punctie wordt een dunne naald ingebracht en 
daarna heen en weer bewogen in het verdachte gebied, terwijl 
een aantal cellen wordt opgezogen door een pompsysteempje 
dat aan de naald vast zit. Omdat het plekje in mijn oksel er bij 
de echo ook verdacht uit zag, is daar ook een punctie verricht. 
Doordat ik pas eind van de middag aan de beurt was, kon er 
diezelfde dag geen uitslag meer gegeven worden. Op vrijdag kon 
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ik om 11.30 uur terug komen voor de uitslag.

Het zal vast niet vreemd klinken als ik zeg dat ik die nacht maar 
een paar uur heb geslapen. Gelukkig was mijn vriend die nacht bij 
me om me zo veel als mogelijk gerust te stellen. 
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30 maart: Geen goed nieuws [bericht #5]
Evelien 

Vrijdagochtend is mijn moeder naar me toe gekomen om samen 
naar het ziekenhuis te gaan. Erg spannend, ik was op van de 
zenuwen en mijn moeder was dat natuurlijk ook. De arts begon 
meteen met “ik heb helaas geen goed nieuws”. Toen stond mijn 
wereld toch echt even stil... en ergens was ik er al bang voor. In 
beide puncties is kanker aangetroffen: zowel in mijn linkerborst, 
als in een lymfeklier zit kanker. Op dat moment is veel van 
de informatie langs me heen gegaan, maar zullen ze me alles 
komende week nog een keer gaan vertellen en mag ik ze altijd 
bellen als ik vragen heb. Wat ik nu al weet:
- Het is nog onbekend hoe agressief de kanker is, dit zal nog 
verder onderzocht moeten worden door middel van een biopsie 
(een holle naald waarmee weefsel wordt verwijderd).
- In elk geval zal er een operatie volgen en chemotherapie. In 
welke volgorde is nog niet duidelijk.
- De chemotherapie zal 4-6 keer plaatsvinden, elke 2-3 weken 
moet ik daarvoor een dag naar het ziekenhuis.
- Er zijn twee types operatie mogelijk: een borstbesparende 
operatie en een borstamputatie. Bij een borstbesparende 
operatie zal circa 1/5 deel van mijn borst worden weggehaald 
en zal ik ook bestraling nodig hebben naast de chemo. Bij een 
borstamputatie zal geen bestraling nodig zijn. De operatie zal 
waarschijnlijk al binnen 3 tot 4 weken gaan plaatsvinden.
- Om te bepalen of het een borstbesparende operatie kan 
worden, zal er maandag 2 april een MRI-scan worden uitgevoerd 
waar ik donderdag 5 april de uitslag van krijg.
- Er zit in elk geval dus kanker in één lymfeklier, maar bij de 
operatie zal volgens mij pas duidelijk worden of het in meer 
lymfeklieren zit.
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- Op korte termijn zal ook een erfelijkheidsonderzoek 
plaatsvinden. Als ik de erfelijke variant heb, heb ik ook meer kans 
om in mijn rechterborst kanker te krijgen en zal ik dit later ook 
door kunnen geven aan eventuele kinderen (zowel mannen als 
vrouwen kunnen borstkanker krijgen).
- Door de chemo zal ik in een soort van overgang/menopauze 
terecht komen. Na de chemo is er 60% kans dat alles weer in 
orde komt, maar er is dus 40% kans dat er geen eicellen meer 
vrij komen. Daarom zal ik voordat de chemo gestart wordt naar 
het LUMC doorverwezen worden om daar eicellen te laten 
invriezen. Dit wil ik zeker gaan doen, omdat dit niet betekent 
dat ik nu al moet kiezen of ik later wel of geen kinderen wil. Het 
geeft mij in elk geval een mogelijkheid om over een paar jaar te 
kunnen kiezen of ik hier gebruik van wil maken of niet mocht 
mijn eisprong dan niet op gang zijn gekomen.
- Ook al had ik nog geen directe kinderwens, in de toekomst 
was ik wel van plan om moeder te worden. Ik heb nu al gelezen 
dat het na het beëindigen van de chemo afgeraden wordt om de 
eerste twee jaar zwanger te worden. Wel raar om dat nu al te 
weten. Ik heb me daarom maar voorgenomen dat ik de komende 
2,5 jaar dan maar de allerleukste tante van de wereld ga worden. 
Ik heb nu al twee geweldige neefjes (van m’n broer) en hoop in 
mei de trotse tante te worden van nog zo’n geweldig neefje of 
nichtje (van m’n zus).

Vrijdagmiddag en avond heb ik veel vrienden gebeld om dit 
slechte nieuws te vertellen. Gelukkig was ik niet alleen en had ik 
veel lieve mensen om me heen die net als ik in een emotionele 
achtbaan waren beland: verdriet, angst, boosheid, met stomheid 
geslagen... alles wisselde elkaar af. Tijdens alle gesprekken werd 
me wel meteen duidelijk: iedereen is er voor me, wil me steunen 
waar mogelijk. Dit geeft me ontzettend veel kracht. 
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Zaterdag 31 maart/zondag 1 april 
[bericht #6]
Evelien 

Dit weekend stond, naast nog meer vrienden informeren en 
lieve mensen om me heen, ook in het teken van lijstjes maken: 
wat moet en wil ik de komende tijd nog regelen, wat moet ik 
afzeggen (zoals mijn vakantie naar Mexico), wie moet ik nog 
informeren, afspraken plannen met collega’s om die dinsdag op 
kantoor te informeren, enz.

Nu ik mijn verhalen van de afgelopen dagen zo lees, komen ze 
misschien wat zakelijk over. Enerzijds ben ik inderdaad door 
stomheid geslagen en moet het deels nog tot me doordringen. 
Anderzijds weet ik niet hoe ik alle emoties die ik elke dag beleef 
het best kan omschrijven. Ze komen met vlagen en ik laat ze toe 
en ze schieten alle kanten op:
- verdriet om dit slechte nieuws, om alle plannen die ik had 
gemaakt die voorlopig niet door kunnen gaan, verdriet omdat ik 
mogelijk mijn haar kwijt ga raken door de chemo, verdriet omdat 
ik niet weet of ik mezelf later nog mooi kan vinden.
- boosheid en onbegrip waarom dit mij moet overkomen, 
waarom er me weer wat moet overkomen.
- machteloos, ik ben in een sneltrein gestapt waar ik (nog) geen 
controle over heb.
- angst voor al het onbekende wat er komen gaat, angst voor 
pijn, angst voor de momenten waarop het mentaal moeilijk zal 
zijn, angst voor hoe ik hier door heen ga komen, maar ook angst 
omdat ik nog niet weet of de kanker uitgezaaid is.
- blijdschap en kracht. Ook al is kracht geen emotie, ik voel me 
krachtiger door alle steun die ik nu al krijg en ik word er af en 
toe zelfs ook blij van. 
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- Ik voel me niet alleen. Ik weet niet hoe ik die emotie moet 
benoemen, maar door iedereen die al heeft gezegd langs te willen 
komen, vrije dagen op te willen nemen om met me mee te gaan 
naar het ziekenhuis, dat ik dag en nacht mag bellen als er wat aan 
de hand is of als ik me alleen voel, dat er altijd boodschappen 
voor me gedaan kunnen worden als dat nodig is... en nog veel 
meer, daardoor voel ik me niet alleen. Soms voel ik me wel even 
verloren, maar tot nu toe is er altijd iemand die dan even zijn of 
haar armen om me heen slaat.

Hoe nu verder? Ik ben van plan om alles er aan te doen om 
een zo goed mogelijke conditie te krijgen/houden. Hoe beter 
mijn conditie is, hoe beter ik door de chemo zal komen. Voor zo 
ver het lukt, wil ik blijven sporten. Alleen zal dit na de operatie 
lastiger worden, omdat ik dan mijn arm een tijd lang niet boven 
schouderhoogte kan optillen, waardoor beachvolley, squash en 
racefietsen waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Misschien dat ik 
andere sporten moet zoeken, maar ook tijdens de behandelingen 
zal ik zo veel mogelijk blijven bewegen. Wandelen, yoga en wie 
weet is er nog veel meer te bedenken.

Verder wil ik zodra ik zin en energie heb weer gaan werken. 
Misschien zal het soms niet lukken, misschien soms een uur per 
week of misschien zelfs een paar uur per dag. Ook al stond mijn 
wereld vrijdag even stil, ik wil niet dat mijn wereld de komende 
paar maanden stil blijft staan. Ik wil me gewoon mens blijven 
voelen, ik wil dingen doen waar ik blij van word, waar ik me goed 
door voel. Wie weet ga ik af en toe zelfs naar kantoor, maar als 
dat niet lukt, werk ik vanaf huis, via videoconferencing kan ik 
dan contact houden met collega’s. Op dit moment denk ik dat 
werken voor mij hoort bij de categorie “dingen doen waar ik 
blij van word, waar ik me goed door voel”. Het is voor mij geen 
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“moeten”: als ik er geen energie van krijg, dan zal ik iets anders 
kiezen om te gaan doen.

De komende week zal ik alleen naar kantoor gaan om collega’s te 
vertellen waarom ik voorlopig niet of nauwelijks zal werken. De 
rest van de week zal ik veel dingen gaan regelen, veel informatie 
over borstkanker gaan lezen, tijd met vrienden en familie 
doorbrengen en ik ga prikborden ophangen. Veel prikborden. 
Zodat ik alle lieve berichten en kaartjes op kan gaan hangen in 
mijn slaapkamer. Als ik me dan ooit een dag niet lekker voel en 
in bed lig, hoef ik alleen maar naar de prikborden te kijken om te 
weten dat er mensen zijn die aan me denken. 

Re: Zaterdag 31 maart/zondag 1 april [bericht #18 is een 
antwoord op bericht #6]
C 
Ik begrijp wat je bedoelt met de vraag of je jezelf later nog wel 
mooi kan vinden, maar vergeet een ding niet... door je lieve 
persoonlijkheid heb jij al een uitstraling die MOOI is en dat kan 
geen operatie of chemo je afnemen. xxx C
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4 april: Alles gaat nog sneller dan 
verwacht [bericht #14]
Evelien 

Alles gaat nog sneller dan verwacht

Wist ik tot gisterenmiddag alleen nog maar dat ik a.s. donderdag 
de uitslag van de MRI ga krijgen en het voorlopig behandelplan, 
ondertussen is mijn agenda al volledig gevuld:
- vanochtend al naar LUMC geweest voor een gesprek over 
vruchtbaarheid.
- vrijdag naar Radboud ziekenhuis in Nijmegen voor een erfelijk-
heidsonderzoek.
- 18 april word ik al geopereerd.

M’n hoofd tolt van de hoeveelheid informatie die ‘t momenteel 
te verwerken krijgt. Vooral vanochtend was voor mij een erg 
moeilijk gesprek. 

Door de chemotherapie zal ik waarschijnlijk in de overgang 
komen. Dit hangt nog af van de zwaarte van de chemo en dat 
wordt weer bepaald door de grootte van de tumor en hoe 
agressief de tumor is en dat zal pas na de operatie duidelijk zijn. 
De keuze die ik heb is erg lastig: óf afwachten en hopen dat 
ik na de chemo niet in de overgang blijf óf een methode van 
eicellen invriezen of eierstokweefsel invriezen. Allebei nog in de 
experimentele fase, waarvan bij eierstokweefsel invriezen nog 
geen gegevens bekend zijn over het succes op een zwangerschap 
en bij het invriezen van eicellen is er slechts 2% per eicel kans op 
een zwangerschap. Die keuze is lastig, want voor eierstokweefsel 
invriezen is een operatie nodig (die zal plaatsvinden tussen de 
operatie van 18 april en het starten met chemo een aantal weken 
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later) en ik wil mijn lichaam in een zo goed mogelijke conditie 
hebben voordat ik met chemo start. Voor eicellen invriezen zal 
ik ongeveer twee weken lang dagelijks injecties moeten zetten 
en hormonen moeten slikken, waarna een punctie uitgevoerd 
zal worden in de hoop dat er circa 6 kwalitatief goede eicellen 
ingevroren kunnen worden (die dus elk maar 2% slagingskans 
hebben). Daarnaast blijft de vraag of ik de erfelijke variant van 
borstkanker heb, in dat geval zou het namelijk ook nog kunnen 
dat een deel van die eicellen ook dat gen in zich dragen en ik 
zou niet willen dat kinderen dat risico later ook hebben. Voor 
mij voelt het op dit moment als een onmogelijke keuze. Ik ga er 
in het weekend goed over nadenken. In elk geval ga ik gewoon 
genieten van zowel mensen met kinderen om me heen, maar 
juist ook van die heerlijke, rustige, vrije momenten zonder 
kinderen.  Ik word gewoon Supertante en het voordeel daarvan 
is dat ik er voor kan kiezen wanneer ik daar zin in heb. Geen 
slapeloze nachten, vieze poepluiers en huilende baby’s voor mij 
de komende paar jaar.  

Zo heftig en emotioneel als vandaag tot nu toe is, zo fijn was 
gisteren. Toen ben ik op kantoor langs geweest om veel van mijn 
collega’s te informeren. Ook al was dat soms best lastig, ik ben 
blij dat ik het zelf heb verteld. De reacties waren erg fijn en 
geven mij ook weer extra kracht om me hier door heen te slaan. 
En wanneer ik maar zin en energie heb, zal ik zeker even op 
kantoor langs gaan. 

Vanavond heb ik het ook aan mijn beachvolleybalgroep verteld 
aan het begin van de training en erbij gezegd dat zolang ik nog 
kan trainen dat ik zeker blijf trainen (wat heel waarschijnlijk 
alleen deze week en volgende week nog is, aangezien ik na de 
operatie m’n arm niet goed kan bewegen). De trainer snapte 
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dit helemaal, dus daarna zijn we hard aan het werk gezet. Ik heb 
echt heerlijk getraind, het ging supergoed en ik heb er heel veel 
energie van gekregen. Heerlijk! Vrijdagavond is het vrij spelen, 
dus dan ga ik zeker weer.  

Re: 4 april: Alles gaat nog sneller dan verwacht [bericht 
#15 is een antwoord op bericht #14]
C
Wat verwoord je het allemaal goed!!!!! Je had schrijfster moeten 
worden!!!! xxx C
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5 april: slecht nieuws kan blijkbaar nog 
slechter [bericht #16]
Evelien 

Ik hou het voor nu even kort, omdat ik het even heel erg moeilijk 
heb, maar omdat ik weet dat er veel mensen met me meeleven 
en wachten op de uitslag van de MRI, wil ik jullie nu alvast op 
de hoogte brengen. Aan de titel van mijn verhaal heb je het al 
kunnen zien: de uitslag is niet goed.

Op de MRI is in dezelfde borst een tweede verdachte plek te 
zien die heel erg lijkt op de plek waar ze al een punctie hebben 
gedaan. De artsen gaan er dan ook vanuit dat dit ook kanker is, 
waardoor een borstbesparende operatie niet mogelijk is. Het 
zal dus een borstamputatie moeten worden. En omdat het nu 
op meerdere plekken lijkt te zitten, zal zelfs na de amputatie 
toch ook bestraling nodig zijn (naast de chemo). Dit kwam voor 
mij heel hard aan. Dacht ik al het slechte nieuws vorige week 
vrijdag al gehad te hebben, blijkbaar kan het nog slechter.  Als ik 
wil mag ik er nog wel voor kiezen om een nieuwe punctie uit 
te laten voeren om het zeker te weten, maar ik kon er vandaag 
niet goed over nadenken, die beslissing zal ik morgen nemen. 
Ook was op de MRI te zien dat er in een tweede lymfeklier 
wat te zien was, dus ook dat is slecht nieuws. Bij de operatie 
zullen ze alle lymfeklieren verwijderen (15-30 stuks) en zal er 
gekeken worden in hoeveel klieren er werkelijk kanker zit. Als 
dit in meer dan vier is, zal er ook verder onderzoek volgen in 
hoeverre dit ook al uitgezaaid is in de rest van mijn lichaam. Ik 
heb hier over nagedacht en ik heb eind van de middag naar het 
ziekenhuis aangegeven dat ik dit al wil weten voor de operatie. 
Ze gaan kijken wat er mogelijk is en dit hoor ik morgen.
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Op dit moment voel ik me verslagen. Vandaag zal dat gevoel ook 
nog wel blijven. Morgen ga ik er weer tegenaan en ga ik er het 
beste van maken wat ik kan. Overdag moet ik dan naar Nijmegen 
voor een erfelijkheidsonderzoek. Dat moet daar, omdat dat 
de enige plek in Nederland is waar ze dat versneld kunnen 
onderzoeken, waardoor de uitslag al binnen vier weken bekend 
is (en dat is nodig om o.a. na de operatie te kunnen bepalen 
wat voor chemo er ingezet moet worden). Vrijdagavond ga ik 
beachvolleyballen, daar kijk ik nu al naar uit.

Re: 5 maart: slecht nieuws kan blijkbaar nog slechter 
[bericht #17 is een antwoord op bericht #16]
Fr 
Hey lieve Eef,

Ik had er al geen woorden voor, maar bij dit bericht kan ik me 
alleen maar verslagen voelen. Laat staan dat ik me kan voorstellen 
hoe jij je moet voelen.
...

Heel veel sterkte in elk geval! Ook namens Mj, wij leven met je 
mee.
Succes met de moeilijke keuzes de komende dagen en blijf 
inderdaad ook naar de positieve dingen in het leven kijken! 
Dus geniet vooral van je avondje beachvolleybal morgen!

Groeten,
Fr en Mj




