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GGeeke: „Drie jaar geleden was ik 
tweedejaars student orthope-
dagogiek. Ik volgde colleges, behaalde 
goede resultaten, had een leuke bijbaan, 
een ontzettend lieve vriend en ik was ge-
zond. Op dat moment ervoer ik dat laatste 
misschien niet eens bewust iedere dag als 
voorrecht. Achteraf ben ik in gaan zien dat 
het een bijzonder voorrecht is om lichame-
lijk en psychisch gezond te zijn.” 
In de zomer van 2007 stapte Geeke een 
nieuwe wereld binnen. Een wereld van af-
spraken met artsen, scans maken, wachten 
op uitslagen, eindeloos bloed prikken, ope-
raties ondergaan, chemotherapie krijgen, 
een pruik uitzoeken, misselijk zijn, kortom, 
Geeke was ziek. Ze had kanker. 
Geeke had al een hele tijd last van ver-
moeidheid en daarbij nam ze op een 
gegeven moment een bobbel op haar buik 
waar. „Na enige tijd heb ik toen de huisarts 
bezocht die het niet echt vertrouwde en 
mij direct doorverwees naar het zieken-
huis. Ik heb toen veel onderzoeken gehad 
in een ziekenhuis in Rotterdam. Al snel was 
duidelijk dat er een gezwel groeide vanuit 
mijn eierstokken. Als jonge vrouw doet dit 
wel iets met je. Waar zou dit ons brengen? 
Na weken van onzekerheid, wist men ons 
nog steeds niet te vertellen wat ik had en 
hoe ze het moesten behandelen.” 

De uitslaG 
„Via een gynaecoloog-oncoloog die we goed 
kennen, zijn we in het Daniël den Hoed-
ziekenhuis terechtgekomen. Daar werd 
duidelijk dat het gezwel niet vanuit mijn 
eierstokken groeide, maar vanuit mijn baar-
moeder. Nog steeds wist niemand of het 
om een goedaardig of kwaadaardig gezwel 
ging.” Al snel was duidelijk dat er via scans 
en echo’s niets te ontdekken viel en wilde 
men gaan opereren. De uitslag van operatie 
een was goed. Er was niets verontrustends 
gevonden. Toch hielden de artsen steeds 
een slag om de arm. „Ik moest al snel een 
tweede operatie ondergaan. Omdat het nog 
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Geeke aman (24) uit Hendrik-ido-Ambacht 
weet wat het is om ernstig ziek te zijn. ruim 
drie jaar geleden werd bij haar een agressieve 
tumor in de baarmoeder ontdekt. Dankzij 
een intensieve medische behandeling kwam 
ze de ziekte te boven. geeke: „Hoe moeilijk 
alles ook was, we mochten met elkaar gelo-
ven dat het weer goed zou komen.” 
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onduidelijk bleek te zijn, hebben ze verder 
niets gedaan en na de operatie hebben 
de artsen de tumoreigenschappen naar 
verschillende ziekenhuizen in het buiten-
land gestuurd. Maar in de Daniel den Hoed 
was men ook aan de slag gegaan en na een 
paar weken kwam de uitslag: er was een 
kwaadaardigheid vanuit de baarmoeder 
vastgesteld. Het bleek een agressieve tumor 
te zijn en daarom moest er snel gehandeld 
worden. Ik moest chemotherapie onder-
gaan. Dat nooit, dacht ik. Ik zag mijzelf al 
zitten: kaal, bleek, mager, met een slangetje 
in mijn neus in een rolstoel. Een ontzettend 
moeilijk moment was dat. Ging dit over 
mij? Toen ik thuiskwam vroeg ik: ‘Heb ik nu 
kanker? Heet dit kanker? Hoe kun je eigen-
lijk sterven aan kanker?’ Ik was echt in een 
wereld beland die ver van mijn bed stond. 
Letterlijk en figuurlijk. Al snel moest ik 
opgenomen worden op de chemo-afdeling. 
Ik zou er van maandag tot en met zondag 
verblijven en vierentwintig uur per dag aan 
het infuus zitten, waarvan ik achttien uur 
per dag chemo toegediend kreeg.” 

Gesterkt
Die week in het ziekenhuis was zwaar, 
maar ook heel bijzonder. „Hoewel ik vier 
weken chemotherapie, een operatie, bestra-
lingen en als laatste nog zes chemokuren 
in het vooruitzicht had, wist ik dat het niet 
tevergeefs zou zijn. Ik mocht vast geloven 
dat ik weer beter zou worden. God Zelf had 
dit aan ons beloofd. Vlak voor de chemo-
kuur lazen ze bij mijn zus aan tafel Ezechiël 
36. Dit hoofdstuk sprak mij heel erg aan. 
Thuis las ik dit hoofdstuk nog een keer over 
en toen sprong als het ware een tekst eruit: 
Ik zal u doen bewonen als in uwe vorige 
tijden, ja ik zal het beter maken dan in uw 
begin en gij zult weten dat Ik de HEERE 
ben. Daar lag ik op mijn bed op de chemo-
afdeling, met uitzicht op slopende behan-
delingen die een jaar zouden duren. Toch 
mocht ik oprecht geloven dat ik mijn leven 
weer terug zou krijgen. Op dat moment 

   GEEKE:  
„ik zAg miJzelf 
Al zitten: kAAl, 
bleek, mAger, met 
EEn slanGEtjE 
in mijn nEus in 
een rolstoel”

bijna niet voor te stellen.” 
Hoewel de eerste kuur mee mocht vallen 
was het niet altijd makkelijk. „De slo-
pende misselijkheid bijvoorbeeld, ik kon 
geen warm eten meer verdragen. Als ik de 
etenskar aan hoorde komen, deed ik snel 
mijn deur dicht en het liefst had ik mij 
dan ergens verstopt. Als ik dan medicijnen 
kreeg tegen de misselijkheid, viel ik tijdens 
een gesprek gewoon in slaap. Maar er wa-
ren ook mooie momenten. Dan wil ik mijn 
grote waardering voor de oncologiever-
pleegkundigen noemen. Wat een bijzondere 
mensen zijn dat! Wanneer ik het even niet 
meer zag zitten, kwamen ze gerust met z’n 
tweeën een half uur met me kletsen over 
mijn dagelijks leven. Ik kwam dan even uit 
mijn rol van patiënt en daar knapte ik echt 
van op. Bemoedigend waren ook de vele 
bezoeken, telefoontjes en kaarten die ik 
mocht ontvangen. Dan zie je toch ook dat 
het behoren tot een kerkelijke gemeente 
een bijzonder voorrecht is. Waar mede-
patiënten drie kaarten op hun prikbord 
hadden hangen, hing ik ze helemaal niet 
op, want ik had de kamer er twee keer mee 
kunnen behangen.” 

Jeremia 30 
Toen Geeke eindelijk naar huis mocht, volg-

 

  „ik mocHt 
oprecHt geloven 
DAt ik miJn leven 
weer tEruG zou 
KrijGEn. op DAt 
moment biJnA niet 
voor te stellen”
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den drie weken van rust. Tijdens de con-
trole was duidelijk dat de kuur veel invloed 
had gehad op haar lichaamsgesteldheid. Ze 
zag dan ook erg tegen de volgende kuur op. 
„Maar elke keer mocht ik ervaren dat boven 
mijn angst en onzekerheid de Heere stond 
die het beloofd had: ‘Ik zal…’ 

Mijn ouders hadden het natuurlijk ook erg 
moeilijk met deze situatie. Ze voelden zich 
erg machteloos. Op een zondag zaten mijn 
ouders in de kerk en werd er gelezen uit 
Jeremia 30: Er is niemand die uw zaak oor-
deelt, aangaande het gezwel, Gij hebt geen 
heelpleister’. Het bijzondere was dat dit 
echt het geval was. Geen arts kon ons met 
zekerheid vertellen wat ik mankeerde, want 
het was een vorm van kanker waarover nog 
heel weinig bekend was. Dit was natuurlijk 
geen bemoedigende tekst. Maar de tekst 
die de dominee nam als uitgangspunt van 
zijn preek, een paar verzen verder, was dat 
wel! ‘Want Ik zal u de gezondheid doen rij-
zen en van uw plagen genezen, spreekt de 
Heere.’ Heel bijzonder was dit. We hadden 
deze teksten nog nooit gelezen en het trof 
ons zo. Toen ik in het ziekenhuis lag voor 
de kuur, was mijn vriend Gerben elders 
om een kinderkamp te leiden. Ook daar in 
de kerk lazen ze uit Jeremia 30. Dat was 
indrukwekkend. Hoe moeilijk alles ook was, 
we mochten met elkaar geloven dat het 
weer goed zou komen!” 

bestralinGen?
„Een paar dagen voordat ik weer zou 
opgenomen worden, werd ik gebeld door 
het ziekenhuis: ‘We hebben goed en slecht 
nieuws. Je hoeft geen chemotherapie meer 
te ondergaan. De behandeling kan waar-
schijnlijk alleen volstaan met een operatie. 
De chemotherapie is dus eigenlijk voor 
niets geweest. Is je haar er al af?’ Ja, die 
ochtend was ik net naar de kapper geweest 
om mijn haar eraf te laten halen en om 
mijn pruik op te halen. Er was inmiddels 
nieuws gekomen uit Amerika dat het om 
een andere soort tumor zou gaan dan dat 

ze in de Daniël dachten. Deze tumor was 
niet gevoelig voor chemotherapie, maar 
kon wel operatief verwijderd worden. Wat 
waren wij opgelucht. Geen chemotherapie 
meer! Dat was echt een wonder.” Hoewel 
de operatie nog ingrijpend was – Geeke’s 
baarmoeder moest namelijk verwijderd 
worden – was dit veel minder zwaar dan 
de chemo’s en bestralingen. Na de operatie 
zouden de artsen beoordelen of er nog een 
nabehandeling nodig zou zijn wat betreft 
bestralingen.” 

biJzOnDere leiDinG
„Op die beslissing hebben we lange tijd 
moeten wachten: weer kwam uit wat we in 
Jeremia 30 lazen: Er is niemand die uw zaak 
oordeelt, aangaande het gezwel. Dankbaar 
en blij waren we dan ook toen bleek dat 
er niet met bestralingen gestart hoefde te 
worden. Achteraf begrepen we dat de arts 
die wij goed kenden daar zeer voor gepleit 
heeft. Dit hebben we ook als bijzondere 
leiding ervaren. Ik had een gezwel dat erg 
zeldzaam is, er is geen arts die precies weet 
wat hij of zij ermee aan moet en nu woont 
er op een kilometer afstand van mijn huis 
een gynaecoloog die gespecialiseerd is in 
oncologie, waar ik ook nog eens regelmatig 
kom en die bereid is geweest mij in alles te 
helpen. Mijn vriend Gerben, inmiddels mijn 
man, is mij ook al die tijd tot geweldige 
steun geweest. Ook voor hem was het geen 
gemakkelijke tijd. De gynaecoloog  is er 
gelukkig ook steeds voor hem geweest!  

Elk moment is van God gekregen om voor 
Hem te leven. Daarom wil ik afsluiten met 
deze tekst: Laat ons afleggen allen last en 
de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat 
ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan, 
die ons voorgesteld is, ziende op de over-
sten Leidsman en Voleinder des geloofs, 
Jezus! Het leven is zo broos,  dat hebben 
wij wel gemerkt. Nu ben ik weliswaar 
gezond verklaard, maar ons leven blijft 
eindig. Alleen met Hem kunnen we door en 
uit het leven.”

   „nu ben ik wel-
iswAAr gezonD 
verklAArD, maar 
ons lEvEn 
blijft EindiG.  
Alleen met Hem 
kunnen we Door 
en uit Het leven”


