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Betty hee�  ongeneeslijke kanker

‘Ik kijk niet 
naar wat 

  ik ben 
kwijtgeraakt 

maar naar 
wat ik kan 

 winnen’
‘Ik heb mazzel gehad….’, zegt Betty van Lieshout (46). Het is een 
uitspraak die ze vaker zal herhalen. Terwijl ze weinig redenen 
heeft om zo optimistisch te zijn. Betty heeft ongeneeslijke 
kanker. Toch vraagt ze zich zelfs niet af ‘waaraan zij dit verdiend 
heeft.’ Ze gebruikt elke positieve vezel in haar lichaam om te 
vechten tegen een ziekte waarvan ze de afl oop nog niet kent. 

‘‘Ik heb slecht nieuws’, zei die 
arts en dan weet je het al’

INTERVIEW: SYLVIA EMONTS, KADERS YVONNE VAN GALEN   FOTOGRAFIE: …………………….
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Ongeneeslijke eierstokkanker en borstkanker, beide met 
uitzaaiingen naar onder meer de longbladen en de buikholte, 
dat is de diagnose waar Betty op dit moment mee moet leven. 
‘En daarmee heb ik uiteindelijk geluk gehad’, zegt ze, ‘want het leek 
aanvankelijk veel ernstiger. Het begon in de winter, rond januari. 
Ik kreeg last van kortademigheid. Dat was in eerste instantie nog 
niet zo erg, ik merkte het vooral als ik trappen moest lopen of 
actief bezig was. Maar op een gegeven moment begon het collega’s 
op mijn werk ook op te vallen. Ik ben medisch secretaresse in het 
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en heb een van de artsen waar ik 
normaliter mee samenwerk gevraagd om eens naar me te kijken. Zij 
heeft me onderzocht, maar kon niets vinden. Zes weken later bleek 
dat de kankercellen toen al waren uitgezaaid naar mijn longbladen.’ 

EERSTE SIGNALEN
Eigenlijk waren de eerste symptomen in mei dat jaar daarvoor al 
zichtbaar. In de periode rondom een galblaasoperatie kreeg Betty 
last van een hardnekkige schimmelinfectie op haar borst. ‘Precies 
op de plek waar later de kanker bleek te zitten’, vertelt ze. ‘Ik ben 
ermee naar de huisarts gegaan. Hij heeft me zelfs nog onderzocht 
op borstkanker, maar hij kon niets vinden. Uiteindelijk heeft hij me 
doorverwezen naar de dermatoloog. Later bleek dat de kanker er 
toen al lang zat, maar dat je dat soms niet kunt voelen. 
Dat was bij mij dus het geval.’

‘Langzaam maar zeker werd die kortademigheid steeds erger’, 
vervolgt Betty. ‘Tot ik het op een dag echt heel benauwd kreeg. En 
dat was echt een heel naar gevoel, alsof ik erin bleef, alsof ik stikte. 
Gelukkig was die aanval snel voorbij, maar het was wel heel beang-
stigend. Zo erg dat ik echt niet wilde wachten tot mijn afspraak op 
dinsdag met mijn huisarts. We zijn toen de volgende dag, op zon-
dag, naar de huisartsenpost gegaan. De arts daar heeft me onder-
zocht. Ze luisterde naar mijn longen en stuurde me onmiddellijk 
door naar de Eerste Hulp Post in het Radboud Ziekenhuis. Aan een 
kant van mijn longen kon ze helemaal niets horen. Ik dacht nog dat 
ik me misschien aanstelde, maar zij zei: ‘Dit kun je niet simuleren’. 

‘In het ziekenhuis hebben ze me onmiddellijk onderzocht en daar 
bleek dat er heel veel vocht in mijn longbladen zat, wel vijf liter 
of zo. Dat veroorzaakte die benauwdheid. Ze hebben toen onmid-
dellijk dat vocht afgetapt. Dat was best wel pijnlijk, maar ik was 
zo blij dat Arne, mijn vriend, erbij mocht zijn. En ook dat hij – 
hij heeft niet zoveel ziekenhuiservaring, dus het was best spannend 
voor hem – ertegen kon en niet onderuit ging of zo. 
Het was gewoon heel fijn dat we dit samen konden doen, dat ik zijn 
hand kon vasthouden. Dat maakte het op de een of andere manier 
minder erg.’

OORZAKEN
‘De longarts heeft toen wel meteen verteld wat de mogelijke oor-
zaken zouden kunnen zijn. Het kon een auto-immuunziekte zijn of 
een infectie. En hij heeft toen ook gezegd dat het kwaadaardig zou 
kunnen. Het was zondag, donderdag zou ik de uitslag krijgen. Ik 
geloofde toen nog niet dat het iets kwaadaardigs zou kunnen zijn, 
dacht eigenlijk meer aan een ernstige longontsteking of zo, maar 
aan de reacties van mensen om mij heen merkte ik wel dat het niet 

Betty

‘  Ik ben wie ik ben 
     en de kanker heeft daar 
 niets aan 
       veranderd’

Betty’s vriendin 

MIRIAM: ‘IK VIND BETTY 
EEN HEEL DAPPERE VROUW’

‘Toen Betty haar onheilstijding kreeg, dacht ik in eerste 

instantie dat ze binnen een paar maanden dood zou zijn. 

Gelukkig is het anders gelopen…Misschien is het niet helemaal 

terecht, maar ik voel die druk van een snel naderend afscheid 

nu veel minder. Betty lijkt daar ook zo over te denken Ze ziet 

wel wat er komt en maakt er op dit moment het beste van. 

Ze leeft bij de dag en in het hier en nu. Een voordeel van haar 

ziek zijn, is dat ze nu wel meer voor zichzelf durft te kiezen 

dan daarvoor. Betty is heel erg lief en enorm dienstbaar; nu 

kan ze zonder schuldgevoel veel meer haar eigen keuzes 

maken. Onze vriendschap is sinds het begin van haar ziekte 

niet echt veranderd. Die is nog steeds heel open, eerlijk en 

liefdevol, maar het contact is wel veel intensiever geworden. 

Eerst zagen we elkaar wel eens een tijdje niet en waren we 

niet continue op de hoogte van elkaars bezigheden. Dat is 

sindsdien wel degelijk veranderd. Ik weet nu bijna dagelijks wat 

ze aan het doen is en zie Betty veel meer dan ooit. Vaak om 

praktische redenen trouwens. Ik woon vlakbij en breng haar 

regelmatig naar het ziekenhuis of haal haar op na een chemo. 

En dat wordt dan gelijk gekoppeld aan iets leuks zoals samen 

wat drinken of een hapje eten. Het is Betty’s dagelijks werk 

geworden om tegen de kanker te vechten, om hem te onder-

drukken en eigenlijk liefst te genezen. Het zwaard van 

Damocles hangt boven haar hoofd, maar toch kiest ze niet 

voor een slachtofferrol. Haar instelling hierin vind ik 

moedig, maar ook heel herkenbaar. Zo ken ik Betty. Ik vind 

haar sowieso al een dappere vrouw. Dat Betty zo positief 

en vechtend omgaat met haar ziekte maakt het voor mij als 

vriendin makkelijker: ik vind het heel moeilijk als mensen bij 

de pakken neer gaan zitten. Betty en ik zijn dan ook niet voor 

niets vriendinnen. Wat betreft onze levensfi losofi e, hoe we in 

het leven staan, lijken we op elkaar. Voordat ze ziek werd, 

hadden we wel eens gesprekken over afscheid nemen en 

doodgaan. Wij vinden allebei dat het gewoon bij het leven 

hoort en zijn daar tamelijk nuchter over. We geloven niet dat 

het hierna ophoudt. Misschien is dat wel de reden waardoor 

het proces van afscheid nemen tot nu toe niet zo zwaar is.’

Betty’s ouders 

TINY EN BEP: 
‘ZE CREËERT HAAR EIGEN LICHTPUNTJES’

‘Ik vind het een Godsgeschenk dat Betty altijd zo optimistisch is’, 

zegt Tiny van Lieshout, de vader van Betty. ‘Als wij haar spreken is ze 

altijd blij. Toch ben ik er van overtuigd dat ze ook haar huilbuien heeft. 

Dat kan bijna niet anders.’ Zijn vrouw Bep vult aan: ‘Gelukkig heeft ze 

Arne. Hij is echt haar baken in een woelige zee. Ik denk dat als ze hem 

niet had, dat ze veel minder die vechtlust zou hebben die ze nu heeft. 

De liefde voor hem geeft haar vleugels. En ze vertelt ons steeds dat ze zo 

verbaasd is dat ze zoveel vrienden heeft die dingen voor haar doen. 

Maar ja ze is natuurlijk zelf ook altijd heel attent. Ik zie haar positiviteit 

niet als een ontkenning van haar ziekte, maar ze zorgt ervoor dat ze elke 

dag iets om handen heeft en ze creëert zo haar eigen lichtpuntjes. 

Ze maakt plannen en doet dingen waar ze naar uit kan kijken zoals uit-

stapjes met vriendinnen, even de stad in en natuurlijk de dagjes met Arne. 

Dat zijn de dingen die het leven leuk maken voor haar. En ze kan er nog 

heel erg van genieten want lichamelijke ongemakken of pijn heeft ze nog 

niet zo. Maar ja , dat gaat wel komen natuurlijk… Voor Betty’s laatste 

operatie heb ik gevraagd of ze me een lijst wilde geven met haar wensen 

voor als ze er niet meer is. Die heeft ze naar ons toegestuurd. Het geeft 

me rust dat dat hier allemaal klaarligt.’ Vader Tiny hoopt nog steeds op 

een wonder: ‘Ik ga elke dag naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van 

Troost in Sint-Oedenrode om een kaarsje voor onze Betty aan te steken.’

n’
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goed was. Ik had me natuurlijk ziek gemeld op mijn werk. 
Toen de artsen op mijn afdeling hoorden dat ik zoveel vocht in mijn 
longen had, zeiden ze onmiddellijk dat ze zich zorgen maakten. 
In die tussenliggende dagen ging het ook helemaal niet zo goed met 
mij. Toen ik donderdag samen met Arne naar het ziekenhuis ging, 
moest hij me in een rolstoel naar binnen rijden omdat ik te kortade-
mig was om zelf naar binnen te lopen.’

SLECHT NIEUWS
‘Ik heb slecht nieuws’, zei die arts en dan weet je het al. Het is heel 
raar, maar ik bleef er eigenlijk heel rustig onder. We pakten wel 
elkaars handen en zo, maar ik bleef heel helder en heb ook nog 
allerlei vragen gesteld en zo. Maar ik heb ook jarenlang als ver-
pleegkundige met kankerpatiënten gewerkt en ik wist: als het een-
maal in je longbladen zit, dan ziet het er niet goed uit. ‘Misschien 
hebben we nog een kuur voor je’, zei die arts toen. Hij wilde ook 
nog allerlei verdere onderzoeken gaan doen. Maar toen keek hij me 
aan en zei: ‘Je bent best wel ziek hè? Wat zou je ervan vinden als 
we je een paar dagen opnemen en dan krijg je een thoraxdrain…’. 
Ik wist wel wat dat was, een thoraxdrain. Dan wordt het vocht in 
je longbladen met een redelijk dikke slang afgevoerd. Maar het 
voordeel als je je echt wel ziek voelt, is dat die informatie dan ook 
wel een beetje langs je heen gaat. Dus ik heb niet al te lang 
nagedacht en ben in het ziekenhuis gebleven.’

‘En toen lag ik daar opeens, in het ziekenhuis waar ik werkte. 
Maar het stomme was; ik had nog geen telefoon en op die afdeling 
mocht je je gsm niet gebruiken. Mijn familie wilde natuurlijk wel 
heel graag weten wat er met me aan de hand was, maar ik mocht 
vanwege medische redenen maar heel kort bellen. Mijn schoonzusje 
had gezegd: ‘Het maakt niet uit, je móet bellen!’ Op dat moment 
vierde mijn neefje zijn verjaardag in een pannenkoekenrestaurant 
en de hele familie was daarbij aanwezig. Ik vond het vreselijk, maar 
achteraf ben ik wel blij dat het zo is gegaan. Op die manier kon ik 
met één telefoontje de hele familie op de hoogte brengen. 
Bovendien waren ze allemaal bij elkaar, dus hadden ze steun aan 
elkaar.  En… waar ik echt blij om ben… ik hoefde het niet zelf 
tegen mijn ouders te vertellen. Want daar zag ik zo enorm tegenop. 
Het lijkt me zo vreselijk om te horen dat je dochter kanker heeft. Ik 
heb zelf geen kinderen, maar ik denk dat het het ergste is dat je kan 
overkomen. Dat je te horen krijgt dat je kind ongeneeslijk ziek is. 
We hebben trouwens het feestje van mijn neefje later nog een keer 
overgedaan, want ik had natuurlijk wel zijn verjaardag verpest.’

‘Gelukkig had ik een eenpersoonskamer en mocht Arne zo lang 
bij me blijven als hij wilde. Bovendien had ik ook de mazzel dat ik 
heel veel mensen in het ziekenhuis ken en die kwamen allemaal op 
bezoek als hun dienst erop zat. Ik was heel blij met die afleiding. 
Maar in de nachten had ik tijd om na te denken. Slapen ging ook 
niet echt want die Thorax-drain was best pijnlijk en ik kon me 
nauwelijks bewegen… Ik lag dus redelijk stokstijf in dat bed. 
Toen heb ik wel veel nagedacht: over mijn afscheid inderdaad. 
Wat nu? dacht ik. Want ik ging er eigenlijk wel van uit dat ik de 
zomer niet zou halen.’

GOED NIEUWS
Maar toen veranderde het tij. Toen Betty zich na de behandeling 
beter voelde, konden er nieuwe onderzoeken worden gedaan waar-
bij werd gezocht naar de bron van de kanker en mogelijke verdere 
uitzaaiingen. Voor het eerst was er goed nieuws: niet alleen bleek 

Betty

Betty’s geliefde

ARNE: ‘SOMS DENK IK WEL EENS 
DAT ZE HAAR ZIEKTE ONTKENT’

 ‘Ik ben enorm trots op Betty. De manier

 waarop ze iedereen in haar omgeving door 

deze moeilijke periode sleept, is verbazing-

wekkend. Het is eigenlijk de omgekeerde 

wereld: wij zouden haar erdoorheen moeten 

slepen… Je zou verwachten dat ze door haar 

ziekte in een depressie zou raken met alle 

ellende die ze meemaakt. Dat ze zou denken; 

waarom ik?!  Dat zou een heel menselijke 

reactie zijn. Ik denk dat ik zelf zo zou reage-

ren als ik zo ziek werd. Ik zou boos worden 

op de hele wereld. Maar Betty niet. Ze blijft 

positief. Als ze huilt, dan is het in haar een-

tje. Dat vertelt ze me dan wel hoor, maar 

als ik er ben, dan is ze opgewekt. Als ze een 

ingrijpende operatie moet ondergaan, ben 

ik soms wel even bang dat dat het keerpunt 

zou kunnen zijn, dat haar positiviteit dan 

stopt. Maar niets is minder waar. Ze opent 

haar ogen in het ziekenhuisbed en is weer 

even optimistisch als daarvoor. Heel soms 

denk ik wel eens dat ze haar ziekte een 

beetje ontkent, maar aan de andere kant 

weet ik het dat zeker niet zo is. Toen ze 

verpleegkundige was, heeft ze vaak de hand 

vastgehouden van mensen die het zwaar 

hadden. Daardoor heeft ze denk ik een heel 

goed inzicht gekregen in wat er echt belang-

rijk is in het leven. Je ziet het wel vaker bij 

wijze mensen, die kijken verder dan de reali-

teit van de dag. En dat is wat ze doet. Ik doe 

heel erg mijn best om net als Betty te zijn. 

Daardoor ervaar ik deze periode niet als heel 

zwaar. Betty is de liefde van mijn leven en ik 

weet dat ik haar zal gaan verliezen aan haar 

ziekte. De feiten zijn droevig, maar de emo-

ties zijn prachtig. En dat is op dit moment 

toch het enige wat telt.

‘Ik heb een beeld voor 
ogen van Arne en mij, 
wandelend in de bergen – 

ik blakend van 
     gezondheid –  
in de zon. Dat beeld 
   helpt me door 
moeilijke periodes heen’        
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de oorzaak van de kanker niet in de longbladen te liggen, maar 
vooral: er was geen sprake van uitzaaiingen naar de botten, 
hersenen of lever – want dat zou betekenen dat zou veel slechter 
nieuws zijn geweest. Volgens de nieuwe diagnose had Betty borst-
kanker met uitzaaiingen naar de longbladen. ‘‘Ongeneeslijke 
borstkanker’ zei de oncoloog, maar voor mij was dit het beste 
nieuws dat ik kon krijgen. Met deze diagnose was het niet einde 
oefening. Hier kon je met chemo en andere behandelingen nog iets 
tegen doen!’ ‘We wisten toen nog niet dat er kanker aan de eier-
stokken bij zou komen’, vervolgt Betty. ‘Het was wel even slikken 
toen ik dat hoorde, maar achteraf blijkt dat het niet eens zoveel 
uitmaakt. Het zijn namelijk allebei vormen van kanker die in mijn 
geval met bijna dezelfde therapie kunnen worden behandeld. 
Ik ben nu eigenlijk vooral heel blij dat ze zo snel na elkaar zijn ont-
dekt en dus tegelijk kunnen worden behandeld. Want stel je voor 
dat ze eerst de borstkanker hadden gevonden en behandeld 
en daarna pas de eierstokkanker…’

HOOP
Vanaf het moment dat de nieuwe diagnose werd gesteld veran-
derde er iets in Betty. ‘Er was weer hoop’, vertelt ze. ‘Bovendien had 
ik in de tussenliggende weken ontdekt dat er heel veel mensen zijn 
die het echt heel erg zouden vinden als ik dood zou gaan. Het is 
een beetje zoals afscheid nemen als je een nieuwe baan krijgt. Dan 
gaan mensen vertellen hoe goed je bent. Zoiets gebeurt er ook als je 
kanker krijgt. Dan gaan mensen vertellen hoeveel ze van je houden. 
En ze laten zich van hun mooiste kant zien. Aan het verdriet van de 
mensen om mij heen, kon ik zien hoe slecht het met mij ging. 
Maar het gaf me ook de kracht om verder te gaan.’

‘Vanaf dat moment heb ik een knop omgedraaid en ben ik gaan 
kijken wat ik zelf nog kan doen om weer gezond te worden. Zo let 
ik op dat ik voldoende in beweging blijf en dat ik elke dag genoeg 
groenten en fruit binnenkrijg. Ik volg ook allerlei lichaamsgerichte 
therapieën en heb me verdiept in acupunctuur en kruidengenees-
kunde. Zo probeer ik mijn eigen bijdrage te leveren aan de behan-
deling van de kanker. En weet je, ook al helpt het niet om te gene-
zen, het kan wel de kwaliteit van je leven verbeteren. Ik heb ergens 
gelezen dat het belangrijk is om een doel voor ogen te hebben. Dat 
dit niet alleen kan helpen bij genezingsprocessen, maar ook om de 
kwaliteit van het leven te verbeteren. Ik heb een beeld voor ogen 
van Arne en mij, wandelend in de bergen – ik blakend van gezond-
heid – in de zon. Dat beeld helpt me door moeilijke periodes heen.’

De afgelopen maanden zijn zeker niet makkelijk geweest voor 
Betty. Ze onderging een groot aantal chemokuren en een tweetal 
operaties. Vooral de laatste, waarbij ze aan haar borst en buik werd 
geopereerd, was ingrijpend. Toch herstelde ze wonderbaarlijk snel 
van deze zware operatie. ‘En dat is maar goed ook’, zegt ze lachend 
want ik heb al mijn energie weer nodig voor de chemokuren die nu 
weer volgen. Maar ook daarbij heb ik weer geluk want met mijn 
vorm van kanker, mag ik de kuren verspreiden over een langere 
periode zodat ik er minder ziek van ben.
Maar het zit ook wel in mijn hoofd. De laatste keer toen ik begon 
aan mijn chemo, dacht ik: je hoeft er niet ziek van te worden. Het 
kan ook meevallen. En ik heb gemerkt dat het helpt. Na mijn laatste 
chemo voelde ik me veel minder beroerd dan daarvoor. Ik probeer 
nu ook om me niet zo druk te maken als iets vervelends te wachten 
staat. Als ik op controle moet bij de oncoloog bijvoorbeeld, en de 

kankerwaarde in mijn bloed wordt vastgesteld, dan denk ik: 
Betty, je kunt er nu wel wakker van liggen en je druk maken over 
die uitslag, maar daarmee verandert er niets. En dus probeer ik er 
niet te veel van wakker te liggen. Hetzelfde als ik weer eens een 
vervelende behandeling moet ondergaan: dan concentreer ik me op 
het feit dat Arne bij me is om mijn hand vast te houden, of dat ik 
straks wordt opgehaald door een vriendin en dat we dan samen 
koffie gaan drinken, en dan is het minder erg.’

POSITIEF
‘Ik weet dat mijn omgeving vaak vindt dat ik te positief ben. Soms 
heb ik ook wel het gevoel dat ik vooral bezig ben om de mensen om 
me heen te troosten in plaats van omgekeerd. Maar ik denk ook dat 
het iets is dat in je zit. Het is niet iets dat ontstaat doordat je kanker 
krijgt. Het wordt hooguit versterkt. Ik ben wie ik ben en de kanker 
heeft daar niets aan veranderd. Maar het dwingt je wel om alle 
positieve kracht die je in je hebt te gebruiken. Bovendien… als je 
zoiets meemaakt, krijg je als het ware een spoedcursus levenslessen. 
Ik heb geleerd dat het geen nut heeft om stil te staan bij de negatie-
ve dingen van het leven. Ik kan mezelf in een slachtofferrol plaatsen 
en denken: waarom ik? Ik kan ook genieten van alle mooie dingen 
die er zijn in mijn leven. En ja, ik realiseer me ook dat mijn tijd mis-
schien beperkter is dan die van andere mensen. Dus als ik een boek 
lees, sla ik de passages die me niet boeien over en lees ik alleen de 
stukken die ik wel interessant vind. Ik hoef niet meer alles te doen 
en mee te maken om gelukkig te zijn. Het leven wordt daardoor 
eenvoudiger, maar ook intenser. Ik haal mijn geluk uit de mensen 
om me heen, de liefde, zonlicht dat door de ramen valt, het feit dat 
ik naar buiten kan gaan: dat ik kán lopen. Er is een periode geweest 
dat ik nauwelijks naar de andere kant van de kamer kon... En ik heb 
geleerd dat je veel meer wél hebt, dan dat je niet hebt. Eigenlijk is 
het daardoor gemakkelijker om gelukkig te zijn.’ 

GELUKKIG
‘Ja, ik kan zeggen dat deze ervaring een nieuwe dimensie heeft 
gegeven aan mijn leven. Het heeft me verrijkt. Ik mag het eigenlijk 
niet hardop zeggen want dat is not done, maar het heeft me 
gelukkiger gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat je, hoe erg iets 
misschien ook is, het kunt omkeren in iets positiefs. Bij een van de 
longpuncties bijvoorbeeld, is mijn broer meegegaan. Dat was zo 
bijzonder. Normaal heb je niet zo’n intens contact met je broer, en 
nu zat hij naast me en hield mijn hand vast. Daardoor kreeg die 
vervelende behandeling iets heel speciaals. Dat zijn de mooie 
momenten die je krijgt.’

‘Natuurlijk ga je grenzen verleggen. Ooit leek het me het allerergste 
om een borst kwijt te raken. Nu ben ik een borst kwijt. Voor de ope-
ratie dacht ik nog: Betty, houd er maar rekening mee dat je nu in 
een dip terecht komt. Al die tijd had ik gedacht dat ik mijn borsten 
wel kon sparen en nu moest ik toch afscheid nemen van een borst… 
Maar na afloop overheerste toch de blijdschap: ik heb de operatie 
goed doorstaan, ze hebben toch weer een heleboel kankercellen 
weg kunnen halen en er is weer nieuwe hoop. De operatie is nu 
een paar maanden geleden. Ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk 
was, maar als ik naar mezelf kijk in de spiegel, kan ik zien wie ik 
werkelijk ben. Natuurlijk, mijn lijf is voor een deel verminkt door de 
borstamputatie. En daaronder zit nog een flink litteken van de buik-
operatie. Maar het is zoals ik nu ben. Ik kijk niet naar wat ik ben 
kwijtgeraakt, maar naar wat ik kan winnen.’

CADEAUTIJD
‘Ik weet dat ik door positief te denken de kanker 
niet kan genezen. Ik heb in de tijd dat ik verpleeg-
kundige was veel met kankerpatiënten gewerkt. 
Daar zag ik hele lieve mensen die kanker kregen 
en vroeg ik me af: waarom krijgen zij nou kanker? 
Ik heb gezien dat mensen daar op heel verschil-
lende manieren mee omgingen en dat het geen 
invloed had op de prognose. De meest positieve 
mensen gingen ook dood.
Mijn kanker is ongeneeslijk. Dat betekent dat ik 
de ziekte nooit zal kunnen overwinnen. 
Een verklaring dat ik ‘genezen’ ben, zal ik nooit 
krijgen. Dat heb ik wel geprobeerd hoor, maar de 
artsen zijn daar heel duidelijk in: dat zit er niet 
in. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik zo lang 
mogelijk blijf leven. Als ik naar de statistieken kijk, 
maak ik niet zoveel kans. Maar er zijn ook verha-
len van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt 
en nog tien of twintig jaar leven en uiteindelijk 
aan iets anders doodgaan. 
Waar ik volgend jaar ben? Ik weet het niet. 
Het liefst wil ik over een paar maanden weer aan 
het werk. En dan hoop ik dat ik de lessen die ik 
de afgelopen acht maanden heb geleerd, niet te 
snel uit het oog verlies. Het leven is niet vanzelf-
sprekend, dat weet ik nu. Ik heb de mazzel gehad 
dat ik mijn grootste klap helemaal aan het begin 
heb gekregen. Ik dacht dat ik heel snel dood zou 
gaan, maar ik heb cadeautijd gekregen.’ 

Betty

‘  Ik dacht 
     dat ik heel snel dood zou 
gaan, maar ik heb 
 cadeautijd 
gekregen.’ 
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