In afwachting van de chemotherapie
Donderdag 6 december
Vandaag gaan we weer naar Eindhoven. We zijn beiden redelijk rustig omdat we eigenlijk alles al
weten. Maar het kan altijd nog erger…
Van de 14 okselklieren die ze hebben verwijderd, zijn er 5 aangedaan. Bevatten er dus 5
kankercellen. Dat lijkt niet zo veel, maar 3 aangedane klieren is schijnbaar een grens. Omdat het
er 5 zijn, zal ik een zware chemokuur krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet, om de drie weken een
kuur. Omdat het een zware kuur is, heeft het lichaam schijnbaar meer tijd nodig tussendoor om
aan te sterken. En dan is een keer in de twee weken te veel. Verder wijst de tumor uit dat het
om een zeer agressieve, snel delende kanker gaat, graad III. Om die reden mag ik niet tot na de
Kerst wachten met de therapie maar moet dat zo snel mogelijk beginnen. Dinsdag zal ik al een
gesprek hebben met de internist en misschien krijg ik in dezelfde week al de eerste kuur. Omdat
het een agressieve vorm is, zal ik ook uitgebreid bestraald moeten worden. Helaas niet alleen de
oksel, maar de hele bovenpartij: oksel, borst, hals- en borstbeenklieren. Dat valt vies tegen want
ik heb stiekem gehoopt dat bestraling niet nodig zou zijn. Ook de hormoontherapie moet direct
worden gestart, zodat ze zo gauw mogelijk eventuele uitzaaiingen aan kunnen pakken. Ik ben wel
blij dat ik dinsdag al terecht kan en dat het nu allemaal snel verder gaat. Ik kan het maar gehad
hebben.
Verder halen ze nog wat vocht weg en moet ik naar een oedeemtherapeut om mijn overige
kliertjes op gang te krijgen. Voorlopig zit ik dus dagelijks in het ziekenhuis of bij de therapeut.
Ik zal het allemaal moeten ondergaan, ik zie wel hoe het afloopt. Af en toe krijg ik een stevige
huilbui maar dat is denk ik de spanning die er nu uit komt. Ik ben benieuwd wanneer de eerste
chemokuur zal starten. Heel vervelend dat het nu nog voor de Kerst is. Ik had zo graag een kotsvrije kerst in de Eiffel gehad. Ik weet nu even niet meer hoe ik me moet voelen. Ik weet alleen
dat ik moe ben! Doodmoe!
Vrijdag 7 december
Ik ben uitgeput. Helemaal kapot. Niet zozeer lichamelijk, maar meer geestelijk. Ik ben moe van
het denken, moe van de afgelopen weken, moe van het leven, moe van het niets doen. Ik loop
helemaal over. Alles is te veel. Ik erger me aan alles en iedereen, om niks!
Ik loop er al weken over te denken om de Braziliaanse studente Ana die een jaar bij ons in huis
verblijft, over te laten plaatsen naar een ander gezin. Het kost me te veel energie op dit moment.
Ik vind haar een schat, maar merk toch dat ik er niet voor haar kan zijn, haar geen aandacht kan
geven. Ik voel me beroerd en dat is slopend, kost veel energie. Ik merk ook dat ik door mijn
geestelijke moeheid, me meer erger aan zaken die me normaal niet zouden storen. Waar ik
normaal heel anders mee om zou gaan. Nu kost het allemaal te veel. Iedere keer weer te moeten
zeggen: ‘Ruim je kamer op, maak je huiswerk, doe het licht uit, zet de computer uit, sluit de deur
als je weg gaat, laat de badkamer schoon achter’, en ga zo maar door. Als je eigen dochter dat
soort dingen niet doet, kun je een keer uit je slof schieten. Ik merk dat me dat veel moeite kost
bij Ana. Iedereen hier in huis is gewend dat ik dat soort zaken oplos, aanpak. Maar dat kan ik nu
even niet. Vanmiddag besluit ik dan ook om de coördinator van haar te bellen met het verzoek een
ander gezin te zoeken. Het voelt als falen, iets niet afmaken. Maar ik heb mijn energie nu zo hard
nodig voor mezelf! Ik weet niet hoe ik anders de komende tijd door moet komen. Ik ben

opgelucht dat ik het heb uitgesproken, maar voel me toch schuldig. Verder stuur ik een aantal
mensen een e-mail dat ik even weg ben van de wereld. Dat ik geen bezoek wil, geen telefoon. Alles
kost te veel. Ik ben even klaar met de wereld.
Dinsdag 11 december
Ik ben al een paar dagen vreselijk depressief. Ik kan niet huilen maar word van binnen helemaal
opgevreten door emoties, angst, onzekerheid. Ik heb nachtmerries over chemokuren die niet
aanslaan, kanker die terug is gekomen. Ik ben bang, ontzettend bang voor wat me te wachten
staat. Hoe reageert mijn lijf op de chemokuur, ik ben nu al een wrak. Hoe zal dat gaan met al mijn
allergieën? Zit er iets in de kuren waar ik allergisch voor ben?
Gisteravond is eindelijk de bom gebarsten. Ik was helemaal over mijn toeren. Wel heb ik voor het
eerst sinds de diagnose met Laurens kunnen bespreken hoe eenzaam ik me voel in deze strijd.
Hoe graag ik wil praten over dat monster in mijn lijf. Hoe vreselijk ik het vind dat hij maar blijft
zeggen dat het goed met hem gaat. Hoezo gaat het goed met hem als het met mij zo…. Is. Na een
paar enorme huilbuien hebben we toch een goed gesprek gehad. De arme schat hield zich steeds
maar goed voor mij, terwijl ik dat al die tijd heb ervaren als onbetrokken zijn. Vanaf nu zullen we
hier eerlijk over zijn naar elkaar. Vannacht heeft de lieverd nog sigaretten voor me gehaald. Ik
moest en zou roken…
Vanmorgen ga ik met mijn zoon Nick naar het ziekenhuis voor een gesprek met de oncoloog.
Aanstaande donderdag start ik al met de 1e kuur. Zoals het er nu naar uit ziet krijg ik 8
chemokuren. Vier keer AC en daarna vier keer Taxotere. Donderdag moet ik een dagje in het
ziekenhuis blijven om te kijken hoe mijn lichaam reageert op de kuur. Ik vind het doodeng.
Morgen krijg ik nog een informatief gesprek over de chemotherapie en de bijwerkingen.
Gelukkig halen ze nog even het vocht uit mijn borst. Dat zat weer helemaal vol. Vanavond ga ik
naar de oedeemtherapie. Ik hoop dat het helpt.
Intussen lees ik op het borstkankerforum dat onze Tineke is overleden. Ik reageer heel heftig.
Ik voel me verslagen, verdrietig. Ik kan het niet geloven. Ze wilde nog zoveel regelen, doen. Wat
is het leven soms oneerlijk. Ik sluit huilend de dag af, verdrietig om het verlies van weer een
lotgenootje.

