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B-trokken

S tijn schrok toen hij hoorde dat zijn moeder borst-
kanker heeft. ‘Het eerste dat je denkt is: dadelijk 
gaat ze dood! Ik had het gevoel dat mijn hele 
wereld kapot was. Mijn vrienden hielpen me er 

bovenop. Ze zeiden dat borstkanker vaak goed te 
behandelen is en dat mijn moeder een supersterke vrouw 
is. Het waren precies de dingen die ik graag wilde horen. 
Na een paar dagen was de grootste paniek weg.’ Ook 
Mirte was enorm verdrietig. ‘Ik wist dat mijn moeder 
heel ziek en kaal zou worden.’ Else wilde alleen zijn toen 
ze het slechte nieuws hoorde. Ze ging naar haar kamer, 
waar ze een tekening voor haar moeder maakte. ‘Op 
mijn kamer heb ik afleiding. Als ik verdrietig ben, ga ik 
boven mijn nagels lakken of zingen met mijn micro-
foon. Dan gaat het daarna beter. Knuffelen met onze 
hond Boef helpt ook.’

Familie
De moeder van Stijn, Mirte en Else is niet de enige met 
borstkanker in hun familie; ook hun oma van vaders 
kant is momenteel ziek en zeven jaar geleden hadden 
twee tantes borstkanker. ‘Bij mijn tantes is het allemaal 
goed gekomen’, zegt Stijn. ‘Daardoor heb ik vertrouwen 
dat het met mijn moeder en oma ook goed komt.’ 
Mirte: ‘Mijn moeder deed een erfelijkheidstest omdat 
haar zus ook borstkanker had. Het duurde twee weken 
voordat we de uitslag kregen. Ik was bang en vroeg me 
af of mijn zusje en ik later grote kans zouden hebben 
op borstkanker. Gelukkig is dat niet zo; de uitslag van 
die test was goed. Ik denk dat kanker nog vaker gaat 
voorkomen in mijn leven. Ik vind het nu al best vaak 
eigenlijk… Hopelijk is het in de toekomst geen do-
delijke ziekte meer.’ Else is ondanks de uitslag soms toch 
nog bang dat ze het ooit zelf krijgt. ‘Maar mama zegt 
dat er goede dokters zijn en dat je meestal beter wordt.’

Ruzie
‘In het begin was mijn moeder veel bij vriendinnen’, 
vertelt Stijn. ‘Mijn vader en ik waren teleurgesteld dat 
ze meer met die vriendinnen praatte dan met ons. Wij 
wilden ook weten hoe ze zich voelde! We kregen ruzie, 
maar daarna is het wel veranderd; ze praat nu meer met 
ons over haar gevoelens. Dat ze laat zien dat haar gezin 
op nummer 1 staat, vind ik heel fijn.’

Mirte vond het niet zo erg dat haar moeder veel bij 
vriendinnen was. ‘Ze heeft toch ook een eigen leven? Ik 
snap wel dat mijn moeder niet alles met ons deelt. Zij 
weet ook niet alles over mij. En als ik iets echt wil weten, 
vraag ik het gewoon.’

Geen medelijden
Pas een maand na de diagnose vertelde Else in groep 6 
over de ziekte van haar moeder. ‘In het begin was ik te 
verdrietig. Samen met mijn beste vriendin Lottie heb ik 
het uiteindelijk aan de klas verteld. We moesten allebei 
huilen. Het is fijn dat iedereen het nu weet, want dan 
houden ze rekening met mij. Als mama bijvoorbeeld 
chemo krijgt, doet iedereen extra aardig. Elke twee 

weken praat ik met juf Ditta. Ze vraagt hoe het thuis 
gaat en ze begrijpt mij goed.’
Mirte, die in de tweede klas van de middelbare school 
zit, vertelde niks op school. ‘Ik praat niet graag over 
borstkanker, ook niet met vriendinnen. Daar word ik 
verdrietig van. Ik wil school er liever helemaal buiten 
houden. Klasgenoten gaan zich misschien anders gedra-
gen omdat ze me zielig vinden. Dat wil ik niet; ze moeten 
aardig doen om wie ik ben.’

Stijn heeft ook geen zin in medelijden. ‘Ik hoef geen aan-
dacht omdat mijn moeder borstkanker heeft. Als ik wil 
praten ga ik naar huis of naar een goede vriend. Ik heb 
ook veel steun aan de berichten van de hele familie in 
onze familie-app. Daardoor voel ik dat we er samen door-
heen komen.’

Kaal
Na de eerste chemo begon hun moeder kaal te worden. ‘Ik 
had niet gedacht dat het zo snel zou gaan’, zegt Else. ‘Papa 

‘Ik geniet meer van kleine 
dingen zoals samen met  
mijn moeder tv kijken’ 
STIJN (15)
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’Hockey is een goede 
uitlaatklep‘

Vlak voor de zomervakantie kreeg de moeder van Stijn (15), Mirte (13) en 
Else (9) de diagnose borstkanker. Ze zit nu midden in de chemobehande-
lingen en krijgt daarna nog een operatie en bestralingen. ‘Borstkanker is 
niet fijn’, zegt Stijn, ‘maar het zorgt wel voor een betere band in je gezin.  
Je probeert elkaar allemaal te steunen.’     Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard
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wilde het niet afscheren, dat vond hij moeilijk. Ik begreep 
dat wel; ik zou ook niet mijn man z’n haar willen afscheren. 
Mama heeft het bij de kapper laten doen. Pas na een paar 
dagen wilde ik haar kale hoofd zien. Ik moest huilen, maar 
nu ben ik eraan gewend.’ 

Mirte: ‘Je weet dat het gaat gebeuren, maar toch schrik je 
van die plukken haar. Nadat ze naar de kapper was geweest, 
had mijn moeder een muts of een petje op. Ik wilde het nog 
niet zien. Na een week zei papa tegen mij: “Ik denk dat mama 
het fijn vindt als je durft te kijken.” Dat heb ik gedaan, maar 
eigenlijk was ik er nog niet aan toe. Ik vind het nog steeds 
moeilijk om haar kaal te zien. Vooral als we ergens naartoe 
gaan waar veel mensen zijn. Niet dat ik me schaam, maar 
iedereen kijkt haar zo aan; dat vind ik vervelend.’
Stijn vindt dat zijn moeder niet hoeft te verbergen dat ze kaal 
is. ‘Zij kan er ook niks aan doen dat ze borstkanker heeft. 
Dat kale hoofd staat haar trouwens niet verkeerd!’

Het is niet niks
‘Ik probeer zoveel mogelijk op het hockeyveld te staan’, ver-
telt Stijn. ‘Dat is mijn uitlaatklep.’ Mirte kan tijdens het 
hockeyen ook alles geven. ‘Ik speel superfanatiek en daarna
voel ik me vaak opgelucht.’ Op school gaat het gelukkig goed. 
Stijn probeert hoge cijfers te halen. ‘Ik wil laten zien dat ik 
het kan. Mijn ouders hebben nu wel andere dingen aan hun 
hoofd dan zich zorgen maken over mijn schoolresultaten.’ 
Mirte: ‘Ik doe mijn best, zodat mijn ouders trots zijn dat ik 
ondanks alles goede punten haal. Ik kan me goed concen-
treren en heb veel afleiding op school.’

Thuis moet iedereen vaker helpen. ‘Dat is niet erg’, zegt Else, 
‘maar ik vind het wel jammer dat mama vaak moe is en zich 
niet lekker voelt.’ Het moeilijkste zijn de chemodagen volgens 
Stijn. ‘Dan kom je thuis en ligt je moeder doodziek op bed. 
We kunnen minder leuke dingen doen omdat ze snel moe is. 
Ik geniet daarom meer van kleine dingen zoals samen met 
mijn moeder tv kijken.’ Mirte vind het fijn dat haar moeder 
vaker thuis is. ‘We proberen met z’n drietjes zoveel mogelijk 
te helpen en maken ook minder ruzie. In de goede weken 
gaat mama soms werken en doet ze gezellige dingen met 
vriendinnen. Dan gaat alles eigenlijk gewoon door.’ 
Stijn, Mirte en Else denken dat het allemaal goed komt met 
hun moeder. ‘Borstkanker is niet niks, het is heel zwaar. 
Maar ondertussen,’ zegt Stijn, ‘moet je ook gewoon lol blij-
ven maken, anders hou je het niet vol.’   

Meer informatie
Stel je eigen checklist samen met vragen die je 
wilt stellen om gesprekken in het ziekenhuis voor 
te bereiden en bekijk de voorlichtingsvideo voor 
mannen met borstkanker: 

 ≥ www.b-bewust.nl/mannen_met_
borstkanker/vragenlijst

Meer info voor mannen vind je op  
 ≥ www.borstkanker.nl/mannen_en_borstkanker 

Informatie over lopend onderzoek naar mannen 
met borstkanker vind je op 
≥ www.kanker.nl/bibliotheek/artikelen/2624-
prospmalebc-boog-2013-02-borstkanker

Heb je vragen? Mail deze dan naar  

 ≥ mannen@borstkankervereniging.nl 

ook tegen de behandeling van mijn ziekte 
keek ik welgemoed aan. Van bestralingen 
en chemokuren zag ik na goed overleg met 
de chirurg af. Gezien mijn leeftijd bestond 
de kans dat die behandelingen meer scha-
de dan voordeel zouden opleveren, met 
name aan vitale organen.’ 

Popelen om op te staan
‘Het enige wat ik ten aanzien van mijn ziekte 
nauwlettend in de gaten hield, waren de 
afspraken met de dokter. Zo iemand kun je 
niet laten zitten, hè? Voor de rest ga ik rustig 
door met ademhalen en eet ik gezond. Dat 
laatste overigens wat minder dan vroeger. 
Maar ik gebruik er dan wel extra dingen 
bij. Natuurlijke dingen. Zo drink ik elke dag 
een liter zuurzakthee, een tip van mijn klein-
dochter. Dat zit vol met antioxidanten. Ook 
eet ik dagelijks een paar lepels honing, en 
dan niet uit de supermarkt, maar recht van 
de imker. Of het daadwerkelijk helpt, weet ik 
niet. Maar ik voel me er kiplekker bij.

Ongeneselijk 
positief

En zie; bijna anderhalf jaar later loopt de 
voormalige slager en veehandelaar als 
vanouds kwiek door het leven. En als 

hij dat niet doet, rolt hij bij wijze van spre-
ken wel over de grond met zijn achterklein-
kinderen op wie hij, samen met zijn vrouw 
Ria, elke week een paar keer past. Nee, in 
het leven van Frans heeft rottigheid geen 
plaats, althans niet zodanig dat hij daar 
heel lang van wakker ligt.

Geen chemo en bestralingen
Zeker, Ria, zijn drie zonen en aanhang 
schrokken ook best toen vader Clercx hen 
het vervelende nieuws vertelde. Maar ze 
gingen, daarbij gesteund door diens aan-
stekelijke optimisme, al snel weer over tot 
de orde van de dag. ‘Natuurlijk heb ik on-
derzoeken gehad. Ook is mijn borstweef-
sel weggehaald. En toch, ik heb die kanker 
altijd als een peulenschilletje gezien. En zo 
zie ik dat nog. De ziekte heeft me niet echt 
dwarsgezeten. Ik sta positief in het leven, en 

Positief, positiever, Frans Clercx. Als het 
gaat om opgewektheid is de 85-jarige 
Boxtelnaar hiervan de vleesgeworden 
overtreffende trap. Hij schrok wél een 
beetje toen het badkamerspiegelbeeld  
op zekere morgen in 2014 een wel heel 
vreemde teruggetrokken rechtertepel liet 
zien, maar wist, na de diagnose één ding 
heel zeker: ‘Dit overleef ik!’  
Tekst: Paul Peijnenburg ~ Foto: Jonas Löllmann

Weet je wat het is? Elke ochtend doe ik om 
zeven uur mijn ogen open en popel ik ge-
woon om de dag te beginnen. Mijn advies 
aan iedereen die de ziekte treft, is daarom: 
blijf positief. Het zal je in ieder geval niet 
schaden.’ 

mannen met borstkanker
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’Als ik verdrietig ben ga 
ik mijn nagels lakken.’
Else (9)

’Ik denk altijd aan je’
Else (9)

‘Ik probeer zo veel mogelijk op het hockeyveld te 
staan. Dat is mijn uitlaatklep.’ Stijn (15)

Meer informatie

 ≥ www.borstkanker.nl/hoe_vertel_ik_het_mijn_kind_eren 

 ≥ www.b-bewust.nl/naasten_0/vragenlijst (video en checklist)

≥ www.kankerspoken.nl

≥ www.hetklokhuis.nl/algemeen/overkanker

≥ www.mamaisziek.nl

≥ www.bergjetegenkanker.nl

≥ www.pratenonline.nl

Boekentips
Mama's borst is ziek, Hanneke de Jager (3+)

Mijn mama heeft bloot haar, Hanneke Karthaus (3+)

Mama gaat naar het ziekenhuis, Mirjam Smit-Vuijk (3+)

Mama is heel ziek, J. Moore-Mallinos (5+)

Gewoon pech als je moeder borstkanker heeft, Esther Smid (8+)

Het klokhuisboek over kanker (9+)

Twee tieten in een envelop, Wim Daniels (10+)

Ben effe weg, borstkanker in een pubergezin


