


Vanaf mijn 45e werden 
mijn borsten jaarlijks 
gecontroleerd. Dat was 

niet voor niets: onderzoek van 
een - toen onschuldig - bultje 
wees uit dat ik dicht klierweefsel 
in mijn borsten heb. Ik kreeg 
het advies mijn borsten voortaan 
regelmatig te laten onderzoeken, 
want dat dichte klierweefsel 
betekende een licht verhoogde 
kans op borstkanker. Dus ging ik 
elk jaar trouw naar de controles. 
In oktober 2020 kreeg ik na zo’n 
controle te horen dat het mis 
was, ik had borstkanker. Er was 
een tumor aangetroffen in mijn 
rechterborst en er waren ook 
uitzaaiingen gevonden. Daar 
schrok ik flink van, want 
ondanks alles had ik dit niet 
verwacht. Ik was fit, sportte veel 
en at gezond. En toch werd ik 
door deze ziekte getroffen!”

Schok
“Ik heb drie kinderen die nu 23, 
21 en 18 jaar zijn. De jongste 
woont nog thuis en de middelste 
woont op kamers. De oudste 
heeft een verstandelijke 
beperking, die begreep niet goed 
wat er speelde. Maar mijn 
andere kinderen en mijn man 
waren net zo geschokt als ik. De 
schrik maakte bij mij echter al 
snel plaats voor een enorme 
strijdlust. Kom maar op met die 
behandelingen, dacht ik. De 
chemo die ik zou krijgen, 
besloot ik te zien als mijn 
vriend. Samen zouden we de 
strijd met de ziekte aangaan. 
Vanwege de lockdownperiode 
kregen contacten met vrienden 
en kennissen een andere vorm. 
In die tijd sprak ik met veel 
mensen af om een stuk te gaan 
wandelen. Dat was een goede 
manier om in contact te blijven 
met elkaar en toch de afstand te 
houden die nodig was tijdens de 
coronapandemie. Hoewel het 

niet mogelijk was om dicht bij 
elkaar te zijn, heb ik van hen 
toch veel steun ondervonden. 
Van mijn werkgever kreeg ik 
ook alle ruimte. Ik werk voor de 
overheid en zeker in die periode 
was het makkelijk om taken 
vanuit huis op te pakken. 

Daardoor kon ik me ook goed 
richten op de behandelingen die 
ik moest ondergaan.”

Verbazing
“In het ziekenhuis werd het 
behandeltraject met me 
doorgenomen en daarna kreeg 
ik een map met folders en 
informatie mee naar huis.  
Tot mijn verbazing stond daar 
niets in over voeding en ook 
maar weinig over beweging. Ja, 
er kon fysiotherapie 
ingeschakeld worden, maar ik 
wilde meer dan dat. Ik was al fit 
en wilde graag ook fit blijven. 
Een beetje hulp daarbij had ik 
fijn gevonden, maar ik moest op 
eigen houtje uitvinden hoe ik 
dat het best kon vormgeven.
Nadat ik chemotherapie had 
gehad, werd ik geopereerd. Mijn 
rechterborst werd geamputeerd 
en gereconstrueerd en er werd 
ook nog een stukje van de lever 
verwijderd. Vervolgens kreeg ik 
vijftien bestralingen, de laatste 
was in juni 2021.  
In het voorjaar van 2022 heb ik 
besloten om preventief ook mijn 
linkerborst te laten amputeren 

en mijn eierstokken te laten 
verwijderen. Dat wordt vaker 
gedaan bij vrouwen die geen 
kinderwens meer hebben, 
omdat er een verband bestaat 
tussen borst- en eierstokkanker. 
Hormooninjecties waren daar 
een alternatief voor, maar omdat 

dit heel vervelende injecties zijn 
die je om de drie maanden moet 
krijgen, vond ik het verwijderen 
van mijn andere borst en mijn 
eierstokken een betere optie. 
Een kinderwens had ik al een 
tijd niet meer, dus stond ik 
volledig achter die beslissing.  
Die borstamputatie en 
-reconstructie waren behoorlijk 
heftig. Dat heeft er mentaal wel 
ingehakt. Alles bij elkaar was 
het ook een enorme aanslag op 
mijn lichaam.  
Van tevoren kon ik niet 
helemaal inschatten wat het 
precies zou gaan betekenen, 
maar dat het zwaar zou worden, 
dat wist ik natuurlijk wel. 
Daarom vond ik het vooraf al 
heel erg belangrijk om de juiste 

stappen te zetten om zo fit 
mogelijk te blijven.” 

Diëtist
“Doordat ik naast mijn 
fulltimebaan altijd al sportte - ik 
deed aan hardlopen en padel 
(een mix tussen tennis en squash. 
red.) - was ik gelukkig al in 
goede conditie voordat ik aan de 
behandelingen begon. Ik nam 
me voor om zo veel mogelijk te 
blijven bewegen. Ook dacht ik 
na over voeding. Door het werk 
van mijn man was dit binnen 
ons gezin al een terugkerend 
gespreksonderwerp. Hij heeft 
een achtergrond in de 
levensmiddelenindustrie en 
weet veel over voeding in de 
zorgsector. Drie maanden 
voordat ik de diagnose kreeg, 
had mijn man samen met een 
partner een bedrijf opgericht dat 
zich richtte op 
voedingsondersteuning van 
langdurig en chronisch zieken. 
Hij had ontdekt dat er op dat 
gebied maar weinig werd 
aangeboden. Pas als mensen in 
de gevarenzone zitten en al heel 
veel kilo’s kwijt zijn, volgt er 
een doorverwijzing naar een 
diëtist. Vaak duurt het dan ook 
wel even voordat je bij iemand 
terecht kunt, terwijl een diëtist 
in een eerder stadium ook 
preventief al heel veel kan 
betekenen. Om in deze leemte 
te voorzien, ontwikkelde mijn 
man samen met een partner 
een online programma. 

‘‘‘‘Anouk

‘Ik doe er alles aan om
in elk geval fit te blijven’

Op 4 februari is het Wereldkankerdag, de dag waarop wereldwijd extra 
wordt stilgestaan bij de impact van kanker. Mijn Geheim sprak met 
Anouk (53), die in 2020 de diagnose borstkanker kreeg. Tijdens haar 
behandelingen ontdekte ze hoe belangrijk goede voeding en beweging 
voor haar waren, juist ook nu ze ziek was. Hoewel ze onlangs de harde 
boodschap kreeg dat ze niet beter zal worden, probeert Anouk nu een 
voorbeeld te zijn voor lotgenoten.

‘De schrik maakte bij mij al snel 
plaats voor strijdlust. Kom maar 
op met die behandelingen!’
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The Right Meal
The Right Meal biedt online voedingsadvies, onder meer aan mensen 
die ziek zijn. Het is belangrijk dat mensen thuis gezond en lekker kunnen 
eten en drinken en dat dit op moderne, praktische en eenvoudige wijze 
mogelijk is. Júíst als mensen ziek zijn. Bij The Right Meal is veel kennis 
aanwezig over voeding in relatie tot gezondheid. 
Meer weten? Kijk op: www.therightmeal.nl.
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De cliënt ontvangt een op maat 
gemaakt programma met 
verschillende recepten, waarin 
verschillende factoren worden 
meegenomen. Zo kijkt je 
persoonlijke diëtist samen met 
jou naar de voedingsstoffen die 
passen bij je medicijnen en 
behandelingen. Ook wordt gelet 
op de thuissituatie en de 
dieetvoorkeuren. Als jij een 
druk gezin hebt te runnen en 
het liefst vegetarisch eet, dan 
heb je weinig aan een recept 
voor een uitgebreide 
stoofschotel met vlees. En 
wanneer je zoals ik een 
intensieve behandeling 
ondergaat, is het bijvoorbeeld 
belangrijk om veel eiwitten 
binnen te krijgen. 
Tijdens mijn behandeltraject zag 
ik met eigen ogen dat er op dit 
gebied nog veel winst valt te 
behalen. Bij de fysiotherapeut 
kwam ik in contact met 
lotgenoten. Sommigen waren zo 
ziek dat eten lastig was en zij 
verloren al snel heel veel 
gewicht. Maar als je de voeding 
niet op een goede manier 
aanvult, dan worden de spieren 
aangetast en dat leidt weer tot 
minder energie. Dat is niet goed. 
Dan wordt getracht om dat aan 
te vullen met medicinale 
drinkvoeding, maar waarom 
wordt er niet eerder in het 
behandeltraject aan het 
voedingspatroon gewerkt? 
Vóórdat die min 15 kilo ontstaat? 
Zelf heb ik heel veel aan het 

voedingsprogramma gehad, en 
nog steeds. Omdat het een 
online concept is, kun je het 
altijd raadplegen. Als je in een 
behandeltraject zit, is het leven 

soms al hectisch genoeg. Je 
moet vaak naar het ziekenhuis 
en hebt de ene na de andere 
afspraak. Dat ondersteuning bij 
je voeding dan online kan, was 
voor mij een groot pluspunt.” 

Tegenkracht
“Nadat ik in 2020 de diagnose 
had gekregen, ben ik zelf op 
internet gaan zoeken naar de 
mogelijkheden voor beweging 
onder begeleiding. Ik ben toen 
bij een oncologische 
fysiotherapeut terechtgekomen. 
Zelf ben ik ook gedurende de 
hele behandeling blijven 
hardlopen, voor zover dat ging. 
Tegelijk zag ik om me heen bij 
lotgenoten dat bewegen niet zo 
vanzelfsprekend is. Als je ziek 
bent, hik je al aan tegen een 
intensieve periode waarbij je 
lichaam veel te verduren krijgt, 

en dan moet je ook nog gaan 
sporten? Als je al niet zo’n 
sporter bent, kan die drempel 
heel hoog zijn. Een goede 
bekende van me, die net als ik 

de diagnose borstkanker kreeg, 
had bijvoorbeeld nooit de stap 
gezet om aan haar fitheid te 
gaan werken als ik er niet op 
had aangedrongen. En toen ze 
eenmaal die drempel over was, 
liep ze tegen een lange 
wachtlijst bij de fysiotherapeut 
aan. Ik dacht: dat moet anders 
en beter kunnen. Ik ben gaan 
googelen en ontdekte zo 
Tegenkracht, een stichting die 
zich richt op het stimuleren van 
beweging bij mensen met 
kanker. Ik zocht contact en 
nadat ik mijn eerste behandel-
traject had afgerond, ben ik 
bestuurslid geworden van de 
stichting. Sporten was voor mij 
al een onderdeel van mijn 
leven, maar voor veel mensen is 
dat niet zo. En dat terwijl het zo 
belangrijk is om je lichaam zo fit 
en sterk mogelijk te houden. 
Maar voor veel mensen ligt er 
niet alleen een mentale 
drempel, maar ook nog een 
financiële. Stichting Tegenkracht 
zet zich op alle fronten in, 
samen met professionals in de 
zorg en zorgverzekeraars. Ook 
worden arboartsen tegenwoordig 
ingezet om mensen op het 
bestaan van de stichting te 
attenderen, want hoe eerder in 

het behandeltraject mensen met 
sportbegeleiding in aanraking 
komen, hoe beter.” 

Onvoorspelbaar
“Al vanaf het begin heb ik me 
afgevraagd waarom er in het 
traject zo weinig aandacht is 
voor voeding en beweging. De 
huidige informatie en 
ondersteuning zijn nog veel te 
beperkt. Er wordt wel informatie 
verstrekt, maar echte aandacht 
is er niet. Er wordt bijvoorbeeld 
gezegd dat je veel vezels en 
eiwitten moet eten, maar dat is 
te abstract. Ook het belang van 
beweging moet veel meer 
benadrukt worden. Mensen 
moeten meer mogelijkheden 

krijgen om daar iets mee te 
doen. De programma’s bij de 
fysiotherapeut zijn heus goed, 
maar dit zou verder uitgebreid 
moeten worden. Drempels 
moeten worden weggenomen. 
Iedereen is daarbij gebaat. Als je 
als patiënt fitter bent, verdraag 
je de behandeling beter, ben je 
eerder uit het ziekenhuis en 
kunnen er meer mensen 
geholpen worden.
Tijdens de behandeling van 
kanker komt het voor dat de 
dosering van een van de 
middelen omlaag moet, omdat 
de bijwerkingen te heftig 
worden voor de patiënt. Zowel 
die kennis van me als ik zelf, 
hebben de behandeling honderd 

procent kunnen doormaken. 
Ook na mijn operatie was de 
hersteltijd korter dan verwacht. 
Eigenlijk zou ik drie tot vier 
nachten in het ziekenhuis 
blijven, maar na twee nachten 
mocht ik al naar huis. Natuurlijk 
kan ik niet met zekerheid 
zeggen dat dit komt door de 
juiste voeding en het sporten, 
maar wetenschappelijk 
onderzoek heeft wel degelijk 
uitgewezen dat deze zaken een 
positief effect hebben. Helaas is 
kanker een onvoorspelbare 
ziekte. Er zijn risicofactoren die 
de kans op kanker verhogen en 
een gezonde leefstijl wil nog 
niet zeggen dat je er nooit mee 
te maken zult krijgen.

Bij mij is afgelopen september 
tijdens een controle helaas weer 
kanker geconstateerd. Nu was 
de harde boodschap dat 
genezing niet meer mogelijk is. 
Ik ben onlangs gestart met een 
anti-hormonale behandeling, die 
sinds enkele jaren mogelijk is in 
Nederland. Dagelijks moet ik 
een tabletje nemen en om de 
zoveel tijd krijg ik een injectie. 
Ik ben nu aan de tweede kuur 
bezig en mij is verteld dat het 
even duurt voordat de effecten 
zichtbaar zijn. In de tussentijd 
kan de tumor, die in de lever zit, 
wel weer iets gegroeid zijn. 
Aankomen in gewicht is een 
veelvoorkomende bijwerking, 
maar omdat ik veel aandacht 

aan voeding en beweging 
schenk, valt dat gelukkig mee.
De behandelingen zijn nu 
gericht op levensverlenging. Die 
boodschap was heel heftig. Je 
gaat nadenken over wat je nu 
echt belangrijk vindt in het 
leven. Voor mij zijn dat niet echt 
schokkende dingen. Ik heb geen 
lange bucketlist met grootse 
momenten die ik nog wil 
meemaken. Het zit hem voor 
mij in het kleine, in fijne 
ervaringen met mijn gezin en 
vrienden. Gezellig eten met een 
groep, sporten of naar het 
theater gaan, dat zijn dingen 
waar ik aandacht voor wil 
hebben en waar ik tijd voor wil 
maken. Dat gevoel had ik al 
toen ik voor de eerste keer de 
diagnose kreeg. Ik waardeerde 
de kleine dingen in het leven 
ineens veel meer.” 

Hoop
“Of ik oud ga worden met deze 
ziekte, weet ik niet. Soms lees je 
verhalen over mensen die een 
korte prognose hadden, maar 
toch nog twintig jaar leefden. 
Tot die groep hoop ik te 
behoren. Het hangt er erg vanaf 
of de behandelingen aanslaan. 
Wanneer je in de palliatieve fase 
zit, weet je dat behandelingen 
die worden gestart, slechts een 
tijdelijke werking hebben. Maar 
misschien worden er in die 
tussentijd nieuwe medicijnen of 
behandelmethoden ontdekt. 
Ik hoop dat het een heel 
langdurige, chronische ziekte 
wordt, met behoud van kwaliteit 
van leven. Daar heb ik zelf nog 
wel wat invloed op: door goed te 
eten en in beweging te blijven, 
kan ik mijn conditie zo veel 
mogelijk op peil houden. Dat zal 
ik dan ook blijven doen en ik 
hoop dat ik met mijn verhaal 
ook lotgenoten inspireer om het 
hetzelfde te doen.” 

‘Het hakte er mentaal wel in. 
Alles bij elkaar was het ook een 
flinke  aanslag op mijn lichaam’

‘Waarom wordt er niet eerder 
naar voeding gekeken, vóórdat 
mensen vijftien kilo kwijt zijn?’

Stichting Tegenkracht
Stichting Tegenkracht is voor sport en tegen kanker. De stichting biedt 
kankerpatiënten sportbegeleiding op maat, vanaf het moment van de 
diagnose. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen immers 
aan dat sporten tijdens en na de behandeling van kanker een positief 
effect heeft op de fysieke en mentale conditie van patiënten. Meer 
weten? Kijk op: www.tegenkracht.nl.
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