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“Op 4 februari 2016, op Wereldkankerdag, kreeg ik 
de diagnose borstkanker. Een behandelings traject 
met chemotherapie en borstamputatie volgde. 
Omdat ik een genetische BRCA-1 mutatie bleek te 
hebben, werden begin 2017 ook mijn eierstokken 
verwijderd.
Mijn lichaam reageerde heftig op de  chemotherapie. 
Na de behandelingen was ik volledig uitgeput. 
Reikhalzend keek ik dan ook uit naar het moment 
dat alles weer normaal zou zijn. Maar ik viel in een 
groot zwart gat. De begeleiding vanuit het zieken-
huis stopte en ik hoefde niet meer van ziekenhuis-
afspraak naar ziekenhuisafspraak. Op zich heel fijn 
natuurlijk, maar het was toch ook wennen. Mijn 
agenda was plotseling leeg. Dat ik geen medicijnen 
meer kreeg, vond ik ook enorm spannend. Zou de 
kanker wel wegblijven? Voor mijn diagnose  runde 
ik een drukke praktijk als regressietherapeut. 
Maar daar was niets meer van over. Alle structuur 
was weg. 
De periode na de behandelingen bleek één grote 
uitdaging te zijn. Ik kon bijvoorbeeld opeens in 
huilen uitbarsten. Zomaar, zonder aanleiding. 
Waarom gebeurt dit, alles is toch voorbij? dacht 
ik dan. Op die momenten begon pas echt tot me 
door te dringen wat er allemaal was gebeurd. 
Ik moest daarmee leren omgaan en dat was niet 
makkelijk. Ik was geconfronteerd met mijn eigen 
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‘ Door te mediteren en te  
wandelen kreeg ik mijn 
energie grotendeels terug'

 beperkingen, waardoor ik bijvoorbeeld niet 
kan sporten of lang kan lopen, en nu kwam 
daarbij dat ik al snel te veel prikkels kreeg. 
Multitasken was er niet meer bij. Gelukkig 
kreeg ik door kleine wandelingetjes maken en 
mediteren grotendeels mijn energie terug. Iets 
waar ik mezelf enorm gelukkig mee prijs. 
Als ik vijf jaar eerder borstkanker had gehad 
dan was ik er heel anders mee omgegaan, 
zeg ik weleens tegen mijn man. Dan was ik 
veel angstiger geweest. Nu begeleid ik andere 
vrouwen in hun leven na borstkanker en lukt 
het me goed om gewoonweg weer te léven. En 
te genieten. Het besef van mijn sterfelijkheid 
laat namelijk ook veel ‘onzin’ wegvallen: als 
ik iets niet nú doe dan gebeurt het misschien 
wel nooit meer. Mijn beleving van het leven 
is intenser geworden, juist omdat het niet 
vanzelfsprekend is en ik mij daarvan elke dag 
bewust ben.”

sterfelijkheid en dat hakt erin. Het leven werd 
minder vanzelfsprekend. Soms zat ik in een 
vicieuze cirkel van angst en gepieker. Door-
dat ik jaren geleden een carrièreswitch heb 
 gemaakt van jurist naar regressietherapeut 
wist ik  gelukkig hoe ik hiermee om kon gaan. 
Ik wist dat  gedachten emoties oproepen en dat 
je daar dan vervolgens weer nieuwe  gedachten 
bij kunt krijgen. Dat je op die manier in een 
neerwaartse spiraal terecht kunt komen. Ik 
liet de angst daarom bewust toe. Vocht er niet 
tegen, maar dacht alleen: waar voel ik het in 
mijn lichaam? Door me daar vervolgens op 
te focussen,  zonder het te willen veranderen, 
ebde het  langzaam weg. Maar ik moet zeggen: 
het was een meesterproef. Ik had de kennis 
om met deze problematiek om te gaan, maar 
het op jezelf toepassen is heel lastig. 
Ook fysiek was er het een en ander veran-
derd. Voor mijn ziekte had ik al lichamelijke 
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