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ALS KAN KER JE LEVEN RAAKT
DEEL 3 ( SLOT ) • OMSTANDERS
In deel 1 en 2 van dit drieluik over kanker kwamen mensen
aan het woord die zelf ziek zijn of waren. In deel 3 vertellen
hun verwanten wat het voor hén betekent.

ALS JE ER
NAAST STAAT
PARTNER ZIJN VAN
EEN PATIËNT
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tekst C.A. SCHIPAANBOORD-DE VOS | beeld HUIBERT VAN ROSSUM

In het eerste deel van deze serie vertelden onder andere
Annemarie en Pieter over het krijgen van de diagnose
kanker. Nu vertellen hun partners – respectievelijk Jan
Walhout (30) en Lia Mol (46) – hoe het is om naast iemand
te staan die zo ziek is. Jan: „Je kunt het proberen in te
denken. Uiteindelijk zit het in haar lichaam.”

D

De ernstige boodschap dat Pieter
lymfeklierkanker heeft, werd telefonisch meegedeeld. „En dat terwijl
we nadrukkelijk gevraagd hadden
om een eventuele ernstige uitslag
mondeling te krijgen,” zegt Lia. „We
vonden het dus moeilijk te geloven
en belden het ziekenhuis terug om
te vragen of we het goed begrepen
hadden.
Na maanden van onderzoek ben
je een beetje voorbereid. Toch is het
heel heftig om te horen. ‘Nu is het
over. Ik raak hem kwijt’, dacht ik.”
Toen Jan Walhouts vrouw Annemarie belde, dacht hij in eerste
instantie dat het wel mee zou vallen.
„Ze is vaak best snel bezorgd. Wel
begreep ik dat er iets ernstigs was,

dus ik ging meteen naar huis. Daar
kwam direct keihard binnen dat
ze ernstig ziek was. De eerste paar
dagen had ik een radeloos gevoel. Je
denkt meteen het ergste.
We spraken af om de dingen te
doen die we normaal gesproken ook
deden. Je kunt niet op de bank blijven zitten. Ik ging gewoon aan het
werk, maar dat was niet zo’n succes.
Ik was er voortdurend mee bezig
en zag mezelf en de kinderen al aan
haar graf staan. Dat kwam steeds in
mijn gedachten.”

Kwetsen
Lia herkent dat het een paar
dagen kost om het nieuws te laten
bezinken. „Ik was er druk mee, maar

Jan Walhouts
vrouw Annemarie
kreeg borstkanker. „De eerste
paar dagen was
ik radeloos.”
De man van
Lia Mol kreeg
lymfeklierkanker.
„Ik dacht: ‘Nu is
het over, ik raak
hem kwijt’.”
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liet dat niet zo merken. Ik was bang om Pieter te
kwetsen. Ik vroeg vooral waar hij aan dacht en
hoe hij ermee bezig was.
Ik ben een praktisch mens, dus ging ook
meteen dingen regelen. Welke afspraken moeten
er gepland worden? Wie komt er wanneer op
bezoek? En hoe moet het als Pieter er straks misschien niet meer is? Kan ik wel in dit huis blijven
wonen?” vertelt Lia. „Alsof dat nou het belangrijkste is,” voegt ze er schamper aan toe.
Wat wel belangrijk is? „Je ziet hierdoor nog
meer dat je een mens van de dag bent. Je weet
dat wel, maar nu word je met je neus op de feiten
gedrukt. Eigenlijk hoop ik dat het ergens toe leidt.
Tot iets blijvends bij onszelf en de kinderen. Je
ervaart je afhankelijkheid en de noodzaak om
de Heere te zoeken en dicht bij Hem te leven. Ik
hoop dat dat zo blijft.
Als het ons meer verbindt aan de Heere, is dat
enorme winst. Alleen bij Hem kun je alles vinden.
Dat Hij overal boven staat, geeft een stukje rust.”
Nadat ze wisten dat Annemarie ziek was, baden
Jan en zij samen het ‘Onze Vader’ aan tafel. Jan:
„Dan kom je bij ‘Uw wil geschiedde’. Dat beleef
je dan op een totaal andere manier. Dat komt dan
met zo veel kracht binnen, dat is ongekend. Ik besefte sterk dat ik als man geen recht heb op mijn
vrouw. Ik ben met haar getrouwd, maar ze is niet
mijn bezit. Het is heel heftig om op zo’n moment
te zeggen: ‘Wat U doet is goed’.”

Waaromvraag
Jan heeft nooit last gehad van de ‘waaromvraag’. „Het werd al snel: waarom niet? Waarom
overkomt dit talloze mensen en zou het ons niet
overkomen? God belooft ons geen makkelijk leven. Ik zou me eerder zorgen gaan maken als alles
over rozen zou gaan. Dán kun je misschien beter
de waaromvraag stellen,” zegt Jan.
„Wel vind ik de vraag moeilijk waarom het
Annemarie overkomt, terwijl net haar moeder
overleden was en haar vader later ook overleed. Ik
zag daar voor haar het nut niet van in.
Maar het is niet uit te leggen. Sommige dingen
zijn niet te verklaren. Dan kun je alleen zeggen:
‘Zijn wegen, zijn niet onze wegen’.
Het leverde ons ook veel op. Ik denk dat we

„Ik besefte sterk dat ik
als man geen recht heb
op mijn vrouw. Ik ben
met haar getrouwd, maar
ze is niet mijn bezit”
JAN WALHO U T

sindsdien dichter bij de Heere leven. We waren
samen al veel met het geloof bezig, maar door
Annemarie haar ziekte kwam het allemaal nog
veel dichterbij.
Je beseft dat je in alles volledig van de Heere
afhankelijk bent. Je bent uiteindelijk helemaal
niets als mensje. Dat diepe afhankelijkheidsbesef
heeft me geestelijk ook wat rustiger gemaakt.”
Op geestelijk gebied was het voor Lia aan het
begin vooral ‘totale chaos’. Ze vertelt: „Je krijgt
allerlei goedbedoelde sterktewensen met teksten.
Dat klinkt mooi en ik wist dat het waar was, maar
ondertussen zat ik nog wel in deze situatie. Dat
klinkt hard, maar zo ervoer ik dat.
Iemand zei tegen me: ‘Als je dan maar het doel
weet, waarvoor het is’. Als je dan je man zo ziet
lijden, denk je: welk doel kán het dienen? Ik snapte er niets van, het was één chaos.
Uiteindelijk kon ik maar één kant op: zonder
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doet zeer om je man lichamelijk, psychisch en
geestelijk zó te zien knokken. Je ziet hem pijn
lijden, verdriet hebben en spanning ervaren.
Dat heeft impact op je. Dat verdriet houd ik
het liefst voor me, omdat ik hem er niet mee wil
belasten. Maar dat lukt niet altijd, want we kennen elkaar door en door.
Ik vertel vaak wel hoe mijn kant van het verhaal is, maar probeer te verbergen hoeveel zeer
het doet. Maar meestal ziet hij het toch en dan
zegt hij: ‘Wat erg dat ik jullie zo verdrietig maak’.
Maar hij kan er ook niets aan doen.
Soms had Pieter zo veel met zijn lichaam te
stellen, dat ik niet of bijna niet bij hem terecht
kon in emotioneel opzicht. Als hij dan zag dat ik
verdrietig was, kon hij er niet op ingaan. Logisch
als je zo ziek bent. Maar toch is dat lastig. Hij had
dat zelf ook door en dan heb je samen verdriet
dat dit niet lukt.
Je relatie verandert er toch een beetje door. Ik
ben meer aan het zorgen voor hem. Zo vraag ik
bijvoorbeeld regelmatig of hij genoeg gedronken
heeft en z’n medicijnen wel heeft ingenomen.”

Machteloos

De gebeurtenissen hadden
impact op het
huwelijk van Jan
en Annemarie.
Jan: „De ziekte bepaalde alles, maar
het verdiepte ook
onze relatie.”

bidden red je het niet. Ik bad of ik het los mocht
laten. Bij elke stap in de behandeling voel je dat
je het niet zelf in de hand hebt. Je ervaart heel
sterk je afhankelijkheid.
Pieter en ik houden erg van muziek en we
hadden veel steun aan de psalmen. Daarin werden onze gevoelens vaak verwoord. Het hielp ons
om ze te zingen en te lezen.”

Verdriet
Alle zorgen hadden veel gevolgen in de gezinnen. „We praatten altijd al veel met elkaar, maar
nu nog meer,” vertelt Lia. „Je moet gaan spreken
over het einde van het leven. Dat zijn gesprekken die je liever niet aangaat. Maar het is goed
om van elkaar te weten hoe je dingen geregeld
wilt hebben. Dat levert tranen op, maar ook heel
mooie gesprekken. Dat is winst.
Maar er zijn ook veel verdrietige dingen. Het

Jan herkent dat. „We kregen meer een zorgrelatie. Haar ziekte bepaalde alles. Eerst is er die
slopende onzekerheid en ben je druk om jezelf
erin te verdiepen. Daarna beginnen de behandelingen en was ik druk om het gezin zo goed
mogelijk draaiende te houden. Op den duur kon
Annemarie echt niets meer opbrengen, zo ziek
was ze van de kuren. Ze raakte zelfs in levensgevaar. Dat doet ontzettend veel met je. Je bent in
een overleefstand. Ik was van zes tot tien druk
met m’n werk en het gezin,” vertelt hij.
„Tegelijkertijd verdiepte het onze relatie. Je
maakt samen heel veel mee, bent samen bang en
kunt het ook samen voor de Heere neerleggen.
Het is ontzettend moeilijk om je vrouw zo ziek te
zien. O, dat machteloze gevoel…”
Jan zoekt even naar woorden. „Je ziet haar
lijden en staat naast haar. Je kunt het proberen
in te denken en lijdt mee, maar je maakt het niet
zelf mee. Uiteindelijk zit het in haar lichaam. Dat
blijft een verschil. Je kunt het niet overnemen.”
Jan stond regelmatig in tweestrijd. „Als ik
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’s ochtends naar m’n werk ging, lag Annemarie
soms zo wit als een vaatdoek op de bank. Dan
vertrek je niet met een fijn gevoel, maar je kunt
ook niet de hele dag bij haar blijven.
Die tweestrijd was er ook toen Annemarie
ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Ik wilde er elke
dag heen. Maar de kinderen, Lynn en Jesse, wilden niet meer slapen bij mijn ouders. Ze huilden
tot ik hen kwam halen. Ik wist dan niet waar ik
goed aan deed.”
De periode dat Annemarie weer wat begon te
herstellen, vond Jan ook heel heftig. „Ze had een
hormoonkuur en was daardoor grillig in haar
emoties. Ze schoot snel uit, was driftig en kon
weinig hebben van de kinderen. Dat kende ik niet
van haar.
Het is zwaar als je na een dag werken thuiskomt en het daar niet lekker loopt. Dat zorgde
weleens voor woorden. We wisten allebei dat
Annemarie er niets aan kon doen en dat het door
die hormoonkuur kwam, maar het gebeurde wel.
Gelukkig is het nu een stuk stabieler.”

„Het doet zeer om je
man lichamelijk,
psychisch en geestelijk
zó te zien knokken”
LI A M O L

Vraagstukken
In het ziekenhuis zag Jan dingen die hem in
verwarring brachten. „Ik ontmoette mensen
die een enorm heftig ziekbed hebben, maar er
ogenschijnlijk ‘fietsend’ doorheen komen. Ze
hebben niets om op terug te vallen en lijken het
puur op eigen kracht te doen. Sommigen zijn ook
nog eens heel optimistisch. In onze kringen wordt
weleens gezegd: ‘Zonder de Heere was je zover
niet gekomen’. Maar deze mensen lijken op eigen
kracht verbazend ver te komen.
Dat riep soms verwarring bij me op. Des te
fijner is het als je thuis je eigen weg weer kunt
vervolgen en ’s ochtends in het Woord mag lezen
en er iets voor je in staat. Dan kan ik dit soort
vraagstukken weer laten rusten.
Het is misschien ook wel de kern van het
geloof. Zolang je het zelf kunt, heb je God niet
nodig. Als je het zo bekijkt, is het bijzonder als
je in het leven te zien krijgt dat je het niet alleen
kunt.”
Lia vindt het lastig om te merken dat sommige
mensen in hun omgeving niet lijken te begrijpen
in welke situatie ze verkeren. „Tegelijkertijd zijn
er mensen die hulp bieden, van wie je het niet

snel zou verwachten. Onze overbuurvrouw is
niet christelijk, maar zij leefde erg met ons mee.
Ze vroeg ook regelmatig of we steun hadden aan
ons geloof. Ze kookte vaak op de dag van een
chemokuur of bood aan om de hond uit te laten.
Dat was heel fijn. Toch is het moeilijk om hulp te
aanvaarden. Het liefst zet ik mijn eigen schouders
eronder.”

Genieten
Lia hoort weleens van mensen in haar omgeving dat ze het knap vinden hoe zij met de
moeilijke dingen omgaat. „Er speelt nog meer
in ons gezin en alles bij elkaar is het een heel
pakket. Ik krijg soms te horen dat ik sterk ben
en altijd positief blijf. Ik ben ervan overtuigd dat
je tegenslagen krijgt om ermee te leren omgaan.
Aan de situatie kun je niets veranderen, maar wel
aan hoe je ermee omgaat.
Ik probeer altijd de positieve dingen te zien. Ik
herinner me nog dat Pieter eens in het ziekenhuis
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TO E KO M S T

Lia en Pieter
„We beseffen dat elke dag
ons door God gegeven is”

L

ia en Pieter kregen onlangs te horen
dat Pieter ook ‘schoon is, met een
disclaimer’. Dit houdt in dat er een
kans bestaat dat de kanker weer terugkomt.
„Op diezelfde dag kregen we te horen dat
onze schoonzus borstkanker heeft. Ik vroeg
mezelf af waarom wij zo’n goed bericht
kregen en anderen niet,” vertelt ze. „Maar
dankbaarheid overheerst. Er viel een enorme spanning van me af. Tegelijkertijd blijven
de angst en het onzekere gevoel aanwezig.
We beseffen dat elke dag ons door God
gegeven is.”

Annemarie en Jan
„We moeten proberen
met overgave te leven”

A

Lia probeerde haar eigen
verdriet voor haar
man te verbergen. „Dat lukt
niet altijd, want
we kennen elkaar
door en door.”

lag en ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik moest
even aardappelen uit de schuur halen en zag toen
hoe mooi de zon scheen. Daar knapte ik helemaal
van op.
Ik probeer altijd te genieten van kleine dingen en
de zegeningen te tellen die er zijn. Toch heb ik wel
dagen waarop ik down en vreselijk moe ben. Dan
komt er niets uit m’n handen en denk ik: nu zouden
die mensen me eens moeten zien.”

Gouden momenten
Ook Jan geniet meer van ogenschijnlijk normale
dingen. „Ik ben ontzettend dankbaar als ik Annemarie eten zie koken of aan tafel zie zitten met de kinderen. Voorheen was zoiets vanzelfsprekend, maar wat
toen zo normaal was, is niet meer normaal.
Als ik Annemarie de kinderen op bed hoor leggen of haar hoor zingen met hen, zijn dat gouden
momenten. Daar word ik heel blij van. Ik hoop dat
ze zelf ook steeds meer kan genieten en steeds meer
energie krijgt. Nu is het nog heel fragiel. Maar we
zijn al ontzettend blij met hoe het nu gaat.”

nnemarie en Jan gaan de toekomst
over het algemeen met vertrouwen
tegemoet. „Maar onlangs hoorden
we van een andere jonge vrouw die borstkanker had, dat de ziekte terug is gekomen.
Zij is inmiddels overleden. Annemarie en zij
doorliepen precies hetzelfde traject en hun
gezinssituatie is vergelijkbaar met die van
ons. Toen we dat bericht hoorden, was het
net alsof het over ons ging. We waren er een
paar dagen door van slag. Als borstkanker
terugkomt, is het meestal ongeneeslijk,” legt
Jan uit.
„We merken dat de angst ons weer
regelmatig parten speelt. Eigenlijk moeten
we leren leven met het feit dat Annemarie
zo weer ziek kan zijn. Je moet er niet op
gefocust zijn, maar ik houd het voor mezelf
wel altijd in gedachten.
We moeten proberen met overgave te
leven. Dat is de belangrijkste les die we in
het leven moeten leren.”
Lees meer op pagina 20.
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„Je gunt je ouders zo’n lijdensweg niet,” vertelt Coralde MolhoekRoelofse (32). Haar moeder heeft borstkanker met uitzaaiing naar
de wervels en is in principe ongeneeslijk ziek. „Opeens hangt er een
onweerswolk boven de toekomst.”

Coralde Molhoek:
„Het verdriet van je ouders
zien, vreet aan je”

Door de ziekte
van haar moeder
staat Coralde
meer stil bij de
kortheid van het
leven. „Ik denk
nu ook anders
over dingen vooruit plannen.”
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N

Ik vind het ook erg voor mijn vader, die het van
a drie jaar op kinderen wachten, kregen
Coralde en haar man een tweeling. „We
dichtbij meemaakt. Hij ziet wat wij niet zien, bijvoorwaren er ontzettend blij mee. We zaten
beeld als m’n moeder ’s morgens verdrietig wakker
op een roze wolk, tot de tweeling zes
wordt.”
maanden was. Toen kregen we te horen
Coralde merkt ook dat haar moeder soms wat mindat mijn moeder borstkanker had.
der interesse heeft in de dingen om zich heen. „Op het
Het drong niet meteen door. Dat kwam pas later
moment dat er weer lichamelijke klachten opspelen,
toen we hoorden dat het uitgezaaid en dus ongeneeswordt haar wereld klein. Het draait dan eigenlijk alleen
lijk is. Toen stortte mijn wereld in. In plaats van de
nog om de medische molen en niet om de gewone
roze wolk, hing er opeens een donkere onweerswolk
dingen waar je anders over praat.
boven de toekomst,” vertelt Coralde.
Soms moet ik dingen dan twee keer vertellen. Dat is
„Het was tijdens de koningsspelen. Ik was op school
heel begrijpelijk, maar het is soms wel lastig als je iets
en ging meteen naar huis. Met de tweeling ging ik naar
wilt delen. Tegelijkertijd weet ik dat haar interesse en
haar toe. Ze knielde neer bij de Maxi-Cosi’s, waar de
meeleven terugkomen als ze weer opknapt.”
kleine hummels inzaten, en zei: ‘Nu zie ik jullie niet
meer opgroeien’. Dat zal ik nooit vergeten. Inmiddels
Kleren kopen
is de tweeling zes jaar en m’n moeder is er nog steeds.
Coralde heeft nu meer besef van de kortheid van het
De artsen vinden dat heel bijzonder. We zijn ermee
leven. „Ik besef dat het leven heel snel voorbij kan zijn.
gezegend.”
En wat dan? Het leven heeft veel mooie dingen, maar
Toch zijn er veel zorgen. „Als bijwerking van de beook veel kanten die verdriet en tranen geven. Ik merk
handelingen zijn haar botten erg poreus. Onlangs brak
dat ik daar nu sterker mee bezig ben. We zijn stilgezet.
ze daardoor haar bovenbeen. Bij een
Onze kinderen zijn nog heel jong
gezond been herstelt dat binnen zes
en ik besef dat we nu met hen bezig
tot acht weken. Bij haar duurt dat
moeten zijn met goede dingen. Ook
„Ze knielde neer bij
zo’n half jaar.
zij kunnen zomaar ziek worden.
de Maxi-Cosi’s, waar We moeten ze nú opvoeden voor de
Verder heeft ze om de drie weken
een behandeling. Dat komt snel
eeuwigheid, anders is het misschien
de kleine hummels
terug en daar is ze vaak een poos
te laat,” zegt ze.
inzaten, en zei: ‘Nu
akelig van.”
„Ik denk nu ook anders over dinzie ik jullie niet
gen vooruit plannen. Op mijn werk
meer opgroeien’”
Telefoontje
ontkom ik daar soms niet aan, maar
De ziekte van haar moeder heeft
het is wel altijd met een grote slag
CO RALD E MO LHO E K
om de arm. Mijn moeder heeft dat
ook veel impact op haar. „Nu staat
ook. Ze vroeg zich af of ze nog wel
de ziekte stil, maar eens komt er een
nieuwe kleren moest kopen. Ik zei
telefoontje met de boodschap dat het
verder is gegaan en dat ze niets meer kunnen doen. Die
dat ze die gewoon moet kopen. Toen zei ze: ‘Dan trek
onzekerheid vind ik heel heftig. Zeker in de periode dat
jij het maar aan als ik er niet meer ben’. Dat vond ik
verschrikkelijk en confronterend.”
er weer een uitslag van een scan komt.
De ene week krijgt mijn moeder dan een scan en de
week erna volgt de uitslag. Dat zijn vreselijke weken.
‘Heden zorgt de Heere’
Je zou wensen dat je de dag van de uitslag over kon
Onlangs sprak een preek die Coralde hoorde haar
slaan. Je zit te wachten op een berichtje en als de
aan. „Het ging over de gevolgen van de zonde. Die
telefoon gaat, wil je bijna niet opnemen, omdat je de
zie je en die leveren tranen op. Nu moet het een stap
uitslag dan te horen krijgt.
verder komen, zodat er tranen komen over de oorzaak
Mijn ouders hebben dat nog sterker. Onlangs wachtvan de zonde. Doordat ik met m’n neus op de feiten
te ik hen op toen ze terugkwamen van de uitslag. Maar
gedrukt ben, speelt zoiets meer dan voorheen.”
er was nog geen uitslag, er moest verder onderzoek geOndertussen hangt de onweerswolk nog steeds bodaan worden. Toen barstten mijn ouders in huilen uit.
ven Coralde’s hoofd. „Je weet dat hij naar je toekomt,
Ik had een dochtertje bij me dat ook begon te huilen. Ik
maar de vraag is wanneer hij losbarst. Toch mag je
moest mijn ouders troosten en m’n dochtertje.
ook weten: ‘Gisteren is voorbij, morgen is nog niet en
Het verdriet van je ouders zien, vreet aan je als kind.
heden zorgt de Heere’.
Je wilt graag dat je ouders gezond zijn en niet zo’n lijIk probeer bij de dag te leven. Hoe het nu gaat is
densweg door moeten. We helpen ze op alle terreinen,
echt uitzonderlijk, een zegening. Daar probeer ik naar
zoals in het huishouden. Ook bidden we voor haar.
te kijken en niet naar alles wat nog kan komen.”
Maar we kunnen het niet oplossen. Het is haar lijf en
zij moet het elke keer meemaken.
Lees meer op pagina 22.
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Dr. J.C. Drooger
(36) is internist-oncoloog in het
Ikazia Ziekenhuis in
Rotterdam. In 2016
promoveerde hij op
een aantal aspecten
van de behandeling
van borstkanker.
In zijn proefschrift
keek hij ook naar
specifieke aspecten
van de behandeling
van vrouwen met erfelijke borstkanker.

Dr. J.C. Drooger over erfelijke
vormen van kanker

ERFELIJK BELAST
Als een familielid kanker heeft, komt dat dichtbij. Maar het
komt nog dichterbij als het een erfelijke kankersoort blijkt te
zijn. Het stelt voor allerlei lastige vragen: laat je je wel of niet
onderzoeken? En stel dat je erfelijk belast bent, neem je dan
voorzorgsmaatregelen of niet? Internist-oncoloog dr. J.C. Drooger
beantwoordt een aantal vragen. Sanne, bij wie borstkanker in de
familie zit, vertelt wat het in de praktijk betekent.
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ACHTERGROND

1

Wat is het nut om onderzoek te
laten doen als er een erfelijke vorm
van kanker in je familie zit?

laten doen.
Wanneer je het alleen doet om te
weten dat er een verhoogde kans is op
het krijgen van een bepaalde vorm van
kanker, zonder dat je daar consequenties
aan verbindt, ligt het genuanceerder. Het
is dan enerzijds een persoonlijke keuze. Anderzijds is het ook een keuze die
consequenties kan hebben voor je naaste
familieleden, wanneer er een mutatie
gevonden wordt.”

Dr. J.C. Drooger: „Er zijn meerdere redenen waarom je erfelijkheidsonderzoek zou
kunnen doen. Bijvoorbeeld om voorbereid
te zijn of om preventieve maatregelen
te kunnen nemen door bijvoorbeeld
intensieve controles of een preventieve
operatie.
Bij erfelijke aanleg voor borstkanker
wordt bijvoorbeeld meestal geadviseerd
om zeer regelmatig een MRI-scan van de
3 Stel dat je een erfelijke mutatie bij
je draagt, mag je dan voorzorgsborsten en/of borstfoto’s te laten maken.
maatregelen
nemen, denkt u?
Bij erfelijke aanleg voor darmkanker
zal met regelmaat een darmonderzoek ge„Ik vind dat je intensieve controles mag
adviseerd worden. Door intensieve screeondergaan om eventuele kanker vroegtijning kan een eventudig op te sporen. Het
ele tumor vroegtijdig
laten verrichten van
opgespoord worden.
preventieve operaties
Toch is dan vaak
ligt genuanceerder.
„‘Mijn tijden zijn
alsnog intensieve
Het is een persoonin Uw hand’. Als je
behandeling nodig.
lijke keuze die genomag geloven dat
Niet voor iedemen moet worden
dat werkelijkheid
re kankersoort zijn
in het spanningsveld
intensieve controles
van enerzijds onze
is, mag dat rust
overigens zinvol. Voor
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„Bij ieder onderzoek dat je laat doen
weten hoeveel strijd en worstelingen dit
moet je je af vragen wat de consequenties
met zich mee kan brengen.
van de uitslag kunnen zijn en of je conseAls ik bij ons in het ziekenhuis door
quenties aan de uitslag wilt verbinden.
de hoofdingang naar binnen ga, zie ik
Wanneer het mogelijk is om met
een bord hangen met de tekst uit Psalm
intensieve controles een eventuele kanker
31:16a: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’. Als
vroegtijdig op te sporen, zodat deze in een
je mag geloven dat dat werkelijkheid is,
vroeg stadium behandeld kan worden,
mag dat rust geven over moeilijke beslislijkt het me goed om dit onderzoek te
singen.”

Wanneer wordt er
gedacht aan erfelijkheid?
Dat heeft te maken met
meerdere factoren.

B

ij ongeveer vijf procent
van alle mensen met
kanker speelt erfelijke
aanleg een rol in het ontstaan
van de ziekte. We zien dit vooral bij borstkanker, darmkanker
en eierstokkanker, vertelt dr.
Drooger. Er wordt gedacht aan
erfelijkheid als de volgende
factoren aan het licht komen:

• Als het gaat om een jonge
leeftijd (jonger dan gebruikelijk) waarop de ziekte vastgesteld wordt

• Wanneer meerdere familieleden dezelfde of gerelateerde ziekte, bijvoorbeeld borsten eierstokkanker, krijgen

• Wanneer twee keer in het
leven dezelfde kankersoort of
twee tumoren tegelijk geconstateerd worden

• Specifiek voor borstkanker:
wanneer er borstkanker bij
een man geconstateerd wordt

• Specifiek voor darmkanker:
wanneer er meerdere poliepen gevonden worden, dat is
namelijk een voorstadium van
darmkanker bij darmonderzoek

Onderzoek
Bij eierstokkanker wordt
geadviseerd om bij alle patiënten erfelijkheidsonderzoek te
doen. De kans op erfelijke aanleg bij eierstokkanker wordt
geschat op vijftien tot twintig
procent
Bij borstkanker en darmkanker wordt niet bij iedereen
erfelijkheidsonderzoek aangeboden. Alleen bij de patiënten
die een verhoogde kans hebben op een erfelijke aanleg
Lees verder op pagina 25.
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Bij Sanne (34)* in de familie zit een erfelijke vorm van borstkanker.
„Ik liet onderzoeken of ik dat gen ook bij me draag. Dat was
ontzettend spannend,” vertelt Sanne. „Als het erfelijk is, heb je vijftig
procent kans om het gen bij je te dragen.”

„AF EN TOE OPEN IK DE BRIEF
MET DE UITSLAG NOG WELEENS
OM TE KIJKEN OF HET
ER ÉCHT STAAT”

T

wee tantes van Sanne kregen op jonge
vindt Sanne. „Hoe ga je om met een negatieve uitleeftijd borstkanker en overleden daaraan.
slag en je dus niet erfelijk belast bent? En wat als hij
„Mijn moeder kreeg ook borstkanker. Ze
positief is? En wat als jij een negatieve uitslag krijgt
liet onderzoek doen en daaruit bleek dat er
en je zus een positieve? Hoe kun je meeleven?
in haar familie een erfelijke vorm van borstkanker
Als je erfelijk belast bent, kom je direct in het
medische circuit terecht. Elk jaar krijg je dan een
voorkomt, namelijk een mutatie in het BRCA 1 gen.
mammografie en scans. Veel artsen adviseren om
Dat betekent dat je zestig tot tachtig procent kans
borstamputatie te ondergaan. Ze noemen je ook wel
hebt op borstkanker en twintig procent kans op eiereen tikkende tijdklok,” vertelt ze.
stokkanker,” legt ze uit.
„Ik deed de onderzoeken terwijl
„Dat was natuurlijk een
ik zwanger was. Dat voelde heel
behoorlijke schok in de familie.
veilig: ik kon op dat moment
Je vraagt je af wie de volgende
„Het
was
een
toch geen beslissing nemen wat
is die ziek wordt. Een tante liet
betreft verdere onderzoeken of
zich ook onderzoeken, maar
behoorlijke schok.
amputatie. Ik kon dat legitiem
bleek het gen niet te dragen.
Je vraagt je af wie
uitstellen.”
Haar kinderen kunnen het dus
de
volgende
is
die
ook niet hebben.”

ziek wordt”

Onderzoek

Opluchting

Voor Sanne was de uitslag een
SA N N E OV E R HE T BE RI C HT DAT HAAR
Toen Sanne wat ouder werd,
opluchting. „Ik ben gelukkig niet
M O E D E R E RF E LI JK E BO RS TK AN K E R
BLE E K TE HE BBE N
liet ze zich ook onderzoeken. „Ik
erfelijk belast. Toch ben ik nog
had angst om kanker te krijgen
weleens bang om borstkanker te
en mijn man en kinderen alleen
krijgen. Van jongs af aan ben ik
achter te moeten laten. Als je je laat onderzoeken,
regelmatig geconfronteerd met kanker.
kun je er vroegtijdig bij zijn. Toen ik vijfentwintig
De brief met de uitslag bewaar ik goed. Af en toe
was, begon ik met gesprekken. Die krijg je voordat je
open ik hem nog weleens om te kijken of er wel écht
het onderzoek mag laten doen. Ze bereiden je voor
staat dat ik niet belast ben.
op zowel een positieve als een negatieve uitslag.
Soms komt de gedachte in me op dat ze brieven
Je draagt of het gen van je vader of van je moeder
verwisseld kunnen hebben. Maar dan spreek ik mebij je. Je hebt dus vijftig procent kans dat je erfelijk
zelf meteen toe. God staat boven alles. Hij weet alles.
belast bent. Mannen kunnen dit gen overigens ook
Ik mocht deze uitslag krijgen en mag dan alleen
doorgeven aan dochters.
maar dankbaar zijn. Waarom ik wel en een ander
Als je erfelijk belast bent, moet je rekenen vanaf
niet? Waar verdien ik het aan dat God zó goed is
de jongste persoon die het gehad heeft. Dat was mijn
voor mij?”
tante van 32.”
De periode van onderzoeken is erg spannend,
* Niet haar werkelijke naam.
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