
van Borstkankervereniging NederlandHet blad over borstkanker  

Het is nu drieënhalf jaar geleden dat hun moeder Ingrid Weijters-Spoor overleed 
aan de gevolgen van borstkanker. Kim (13), Isa (10) en Max (8) zijn er ontzettend 
verdrietig over. ‘Het is moeilijk om erover te praten’, zegt Kim. ‘Maar ik weet dat het 
wel helpt.’ Tekst: Esther Smid ~ Foto’s: Suzanne Blanchard

We missen mama 
meer dan ooit

Toen Ingrid Weijters in 2009 met een knob-
beltje in haar borst naar het ziekenhuis ging, 
bleek de borstkanker al uitgezaaid naar haar 
lever. Ingrid onderging dertien verschillen-
de chemokuren en leefde uiteindelijk nog 
vierenhalf jaar. Dat was langer dan de artsen 
verwacht hadden.

Vrouwendingen
Kim begreep vanaf het begin van het ziek-
teproces dat haar moeder niet meer beter 
zou worden. ‘Maar toen mama nog leef-
de, kon ik me niet voorstellen hoe erg het 
zou zijn als ze dood was. Mama heeft mijn 
tiende verjaardag nog net meegemaakt’, 
herinnert Kim zich. ‘Een paar dagen later, 
net voordat mama zelf veertig zou worden, 
ging ze dood.’ Naarmate Kim ouder wordt, 
mist ze haar moeder steeds meer. ‘Ik vind 
het erg dat ze er niet is nu ik in de puberteit 
zit. Als ik vrouwendingen nodig heb, wil ik 
het liefst naar mijn moeder. Gelukkig kan ik 
straks mijn zusje helpen als zij in de puber-
teit komt.’

Zielsverwant
Volgens vader Motalib was zijn zoontje Max 
de zielsverwant van zijn vrouw. ‘Max voelde 
altijd al aan wanneer er iets aan de hand was. 
Dan ging hij naar haar toe om haar te knuf-
felen.’ Ook Max mist zijn moeder nog vaak. 
‘Het lijkt alsof hij steeds beter gaat beseffen 
dat hij geen moeder meer heeft’, zegt Mota-
lib. ‘Ik leg hem uit dat hij best mag huilen en 
mama mag missen. We praten er vaak over.’
Max deed vaak spelletjes met zijn moeder. 
‘Ik speel nu vaak met vriendjes of met Isa’, 
vertelt Max. ‘Als ik alleen aan het spelen 
ben, lijkt het soms wel alsof mama bij mij is.’ "

Een jaar voor haar overlijden besloten  
Ingrid en Motalib om rouwverwerkings-
deskundige Tineke in te schakelen. Tineke 
kwam regelmatig langs om te knutselen en 
te praten met de kinderen over wat er ging 
gebeuren. ‘Tineke hielp ons om de dingen 
over mama om te zetten in een knutsel-
werkje’, vertelt Kim. ‘Ik had er niet altijd 
zin in, maar uiteindelijk besefte ik dat ik het 
wel nodig had. Toen mama dood was, vond 
ik het knutselen saai. Toen heb ik brieven 
geschreven aan mama over wat ik nog met 
haar had willen doen.’ 

Herinneringen
Kim, Isa en Max zijn vaak in het ziekenhuis 
geweest. Isa weet het nog goed. ‘We moch-
ten kijken toen mama een scan kreeg. En na 
de chemo moest mama soms een paar dagen 
in het ziekenhuis blijven. Ik vond het fijn om 
haar dan te bezoeken. Toen konden we haar 
tenminste nog zien. Ik vind het jammer dat 
mama er niet meer is, ik mis haar elke dag 
evenveel. Behalve met voetballen, dan ben 
ik gewoon blij en denk ik er even niet aan.’
De kinderen slapen samen op Isa’s kamer. 
Isa en Max onderin het stapelbed en Kim 
boven. Max: ‘Ik kan ook wel alleen slapen 
hoor, maar het is gezelliger.’ Ook Isa vindt 
het fijner zo. ‘Als Max ‘s nachts verdrietig 
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wakker wordt, kan ik hem gelijk knuffelen. 
Soms kunnen we niet meer slapen en dan 
gaan we allemaal bij papa in bed liggen.’ ‘Die 
heeft een heel groot bed’, zegt Max.
Ingrid liet haar kinderen achter met zoveel 
mogelijk herinneringen. Ze schreef voor elk 
kind een boek over vroeger. Ook vulde ze 
drie kistjes met spullen, waaronder films zo-
als “Gandhi” die ze aan haar kinderen wilde 
meegeven. ‘Er zit ook een mooie map in’, ver-
telt Max, ‘om tekeningen en zwemdiploma’s 
in te bewaren. En we mochten de kistjes zelf 
beschilderen.’ 

Kim vindt het erg dat de herinneringen ver-
vagen. ‘Ik wil het beeld van mama levend 
houden. Gelukkig hebben we veel foto’s en 
filmpjes. We kregen ook alle drie een knuffel-
beest met de stem van mama. Ze heeft voor 
ons alle drie iets liefs ingesproken. Als ik het 
nodig heb, druk ik op het knopje en dan hoor 
ik mama zeggen dat ik haar lieve grote ster 
ben en dat ze van me houdt.’
Door het hele huis hangen en staan foto’s 
van Ingrid. Motalib: ‘Mijn vrouw lag een 
week opgebaard in huis. Max wist dat het 
tijdelijk was en zei dat hij mama daarna ook 
wilde blijven zien. Toen ben ik naar de fo-
tograaf gegaan. Die heeft hard gewerkt om 
alle foto’s van Ingrid op tijd klaar te hebben. 

‘Als ik vrouwendingen 
nodig heb, wil ik het liefst 

naar mijn moeder’
Kim (13)

‘Als Max 's nachts 
verdrietig wakker 

wordt, kan ik hem gelijk 
knuffelen’

Isa (10)
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‘Als ik alleen aan het 
spelen ben, lijkt het soms wel 

alsof mama bij mij is’
Max (8)
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Voordat het lichaam van mijn vrouw weg-
ging, hingen er overal foto’s.’ 

Toekomst
Ingrid had een erfelijke vorm van borstkan-
ker. ‘Als wij 23 zijn, moeten we onderzocht 
worden’ weet Kim. ‘Misschien moeten mijn 
eierstokken eruit. Dan moet ik vroeg aan 
kinderen beginnen. Ik wil de uitslag wel  
weten omdat ik niet wil afwachten; bij mama 
was het al te laat.’
Isa denkt er hetzelfde over. Bang voor de uit-
slag is ze niet. ‘Natuurlijk is het eng, maar we 
zijn er dan wel op tijd bij.’
Van jongs af aan heeft Kim een grote hob-
by: zingen. ‘Ik wilde al heel lang meedoen 
aan The Voice Kids, ook toen mama nog 
leefde. Helaas gebeurde het pas toen mama 
al dood was. Ik vertelde op televisie dat het 
lijkt alsof mama bij me is als ik zing. Ik zing 
echt voor haar. Het voelt alsof ze ergens in 
het publiek zit, naar mij kijkt en trots op mij 
is.’ Kim vertelde op televisie ook dat als ze 
rijk en beroemd wordt, ze een deel van haar 
geld aan borstkankeronderzoek geeft en een 
deel aan arme mensen in Bangladesh, het 
geboorteland van haar vader. Inmiddels wil 
Kim in ieder geval studeren. ‘Wie weet begin 
ik na mijn studie een eigen bedrijf of neem ik 
papa’s bedrijf over.’ 
Isa wil later chirurg worden. ‘Kim en Max 
zijn bang voor bloed, maar ik totaal niet. Ik 
vind het interessant om bijvoorbeeld een 
oogbal te onderzoeken.’
Max heeft twee toekomstdromen. ‘Ik wil 
profvoetballer worden of bioloog, net als 
Freek Vonk. Ik ben alleen wel bang voor 
spinnen.’ 

Kim, Isa en Max kregen alle drie een knuffel van 
hun moeder en een kistje met een boek vol herin-
neringen, films en meer bijzondere spulletjes. Tips van 

Kim, Isa en Max
Kim:    Praat over je verdriet met mensen die je 

vertrouwt.
Isa:   Als je moet huilen, hoef je het niet in te 

houden.
Max: Je moet elkaar gewoon steunen en helpen.
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Vrouwen en 
mannen met 
genmutatie 
kunnen zich 
gewoon 
verzekeren

De mythe dat gezonde mensen met 
een genmutatie geen hypotheek of 
levensverzekering kunnen afsluiten, 
is hardnekkig. Sommige vrouwen en 
mannen durven zich hierdoor zelfs 
niet te laten testen, omdat ze bang 
zijn dat ze dan nooit meer een huis 
kunnen kopen. Dat is zorgelijk. Erfelijke 
aanleg voor borst- en eierstokkanker is 
geen reden om iemand een levens- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering te 
weigeren. Tekst: Deborah Ligtenberg
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Bij de aanvraag voor een verzekering dien je 
een vragenlijst over jouw gezondheid in te 
vullen, de gezondheidsverklaring. Hiermee 
probeert de verzekeraar in te schatten of er 
een hoger gezondheidsrisico voor je geldt. Er 
is een wettelijke vragengrens vastgesteld die 
bepalend is voor de vragen die gesteld mogen 
worden over erfelijke aanleg. Voor levensver-
zekeringen is dat € 250.000. Voor arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen is dit € 36.249 
voor het eerste jaar en € 24.267 voor de daar-
op volgende jaren van arbeidsongeschiktheid. 
De belangrijkste vraag in een gezondheids-
verklaring tot een verzekerd bedrag van  
€ 250.000 is of je een ‘aandoening, ziekte, 
klacht of gebrek’ hebt. Erfelijke aanleg valt 
hier níet onder, waardoor je met ‘nee’ kunt 
antwoorden. De daadwerkelijk gehanteer-
de vragengrens ligt vaak hoger: tussen de  
€ 300.000 en € 1.000.000 per persoon. Het 
is dus de moeite waard om te zoeken naar een 
verzekeraar met een hoge vragengrens.

Voor aanvragen boven het bedrag van de 
vragengrens, moeten resultaten van erfelijk-
heidsonderzoek van jou en familieleden wél 
worden gemeld. Maar alleen als de verzeke-
raar ernaar vraagt. Bestaande gezondheids-
klachten die horen bij die erfelijke aandoening 
waarvoor iemand zich heeft laten testen, 
moeten ook worden gemeld. De verzeke-
ringsmaatschappij mag ook vragen naar de 
gezondheid van familieleden en/of naar de 
oorzaak van overlijden van directie familiele-
den zoals ouders, kinderen, broers en zussen. 

Ook mag de verzekeraar vragen om een extra 
medisch onderzoek of een medische keuring. 
Deze mag alleen betrekking hebben op klach-
ten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die 
door de klant in de gezondheidsverklaring 
zijn gemeld.
De verzekeraar mag je níet vragen om een er-
felijkheidsonderzoek voor de verzekering te 
laten uitvoeren. Daarnaast mag de verzeke-
raar geen gegevens van andere soorten ver-
zekeringen gebruiken zonder jouw toestem-
ming en dus geen zorgverzekeringsgegevens 
gebruiken voor een levensverzekering.

De vragenlijst wordt eerst bekeken door een 
geneeskundig adviseur. Deze adviseert de 
verzekeraar of er sprake is van een hoger 
risico dan gemiddeld. Vervolgens besluit de 
verzekeraar of je onder de algemene voor-
waarden verzekerd kunt worden of onder 
andere voorwaarden zoals een premiever-
hoging.
Als je al vermoedt dat het advies nadelig 
voor je kan zijn, kun je je beroepen op het 
‘recht van eerste kennisneming’: het recht 
om het medisch advies aan de verzekeraar, 
opgesteld door de geneeskundig adviseur, 
als eerste in te zien. Je moet hiervoor voor-
af een schriftelijk verzoek indienen bij de 
medische dienst van de verzekeraar. Je hebt 
ook ‘blokkeringsrecht’. Dit betekent dat je 
de medisch adviseur mag verbieden het ad-
vies aan de verzekeraar door te sturen. Zo 
voorkom je dat je hierdoor (later) bij andere 
verzekeraars problemen ondervindt.

Borstkankervereniging Nederland/Oncogen 
heeft geconstateerd dat sommige verzeke-
raars niet de standaard gezondheidsverkla-
ring gebruiken. Nationale Nederlanden stel-
de bijvoorbeeld online de vraag: ‘Heeft u een 
dokter bezocht?’ Oncogen heeft zich er sterk 
voor gemaakt dat deze vraag niet meer mag 
worden gesteld. 
In de huidige informatie van het Verbond van 
Verzekeraars staat dat preventieve operaties 
moeten worden gemeld. Volgens Oncogen is 
dit een indirecte manier van vragen naar erfe-
lijkheid, wat wettelijk niet is toegestaan. On-
cogen is hierover in gesprek met het Verbond 
van Verzekeraars.

Samenvattend: De angst dat je bij een mutatie 
geen arbeidsongeschiktheids-, levensverzeke-
ring of hypotheek kunt afsluiten is onterecht. 
Goed opletten is echter heel belangrijk! 

Meer weten?

 " info@Oncogen.nl

 " www.brca.nl/verzekeringen 

" www.erfelijkheid.nl (Erfocentrum) 

"  www.vanatotzekerheid.nl  
(Verbond van Verzekeraars)

Het standaard vragenformulier van het Verbond 
van Verzekeraars vind je op 
"  http://bit.ly/2fdnWw2


