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‘De weg van sport en bewegen was absoluut niet de juiste voor mij’ 

Het verhaal van ‘Alma’ die na haar behandeling van borstkanker 

langzaam overstapte van hard sport leven naar een zacht beweeg leven.  

 

Door: Ester Wisse 

Mei 2014-juni 2015 

 

Inleiding 

Alma (een pseudoniem) is een 44 jarige, blanke, sportief en slank 

ogende, hbo opgeleide, alleenstaande vrouw. Ze is voormalig docente lichamelijke opvoeding 

en ook tijdens haar privéleven altijd heel sportief geweest. In 2009 krijgt Alma de diagnose 

borstkanker. Hieronder volgt haar verhaal over sport, bewegen en borstkanker.  

 

‘Ik ging de hele malle molen door’ 

Alma is een gezonde, sportieve, energieke vrouw met een druk leven, wanneer ze in 2008 een 

knobbeltje in haar borst voelt. Ze gaat hier direct mee naar haar huisarts die haar doorverwijst 

naar de mammapoli waar een mammografie wordt gemaakt. Hierbij wordt echter niets 

verontrustends gevonden en ze wordt geadviseerd over drie maanden nog eens terug te 

komen. Ook dan wordt er niets gevonden en Alma wordt weer naar huis gestuurd. Een jaar na 

het ontdekken van het knobbeltje wordt Alma zelf toch wel erg ongerust, omdat het 

knobbeltje naar haar idee een stuk groter was geworden. Ze gaat zelf opnieuw naar het 

ziekenhuis en geeft aan dat ze wil dat het knobbeltje verwijderd wordt. Dit werd in eerste 

instantie geweigerd, omdat het volgens de artsen niet nodig was, maar naar stevig aandringen 

wordt Alma toch geopereerd.  

 

‘Uiteindelijk hebben ze naar mij geluisterd en toen werd het poliklinisch, toen is die tumor 

verwijderd door mijn tepel. Echt eruit geragd om het maar even zo te zeggen. En toen een 

week later kwam ik terug en toen was het helemaal niet goed. Heb ik zoiets aan mijn 

broek hangen, een jaar later nadat ik het zelf al had gevonden. Zoiets lees je eigenlijk 

alleen maar in kranten. Ik dacht echt:  “Wat overkomt mij?” Dat is echt, dat is echt bizar. 

Dan stort je wereld gewoon helemaal in. Dat je het hebt is één, maar dat je een nieuw 

leven al een jaar hebt, dat is echt bizar’ […] ’En als het toen serieus genomen was, om het 

maar even zo te zeggen, ja dan, dan, had ik waarschijnlijk wel radiotherapie gehad, dat 

doen ze standaard, waarschijnlijk ook wel hormoontherapie. Maar ik had geen 
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chemotherapie hoeven hebben, ik was mijn haar niet kwijt geraakt, dan had ik een 

borstsparende operatie gehad, geen borstamputatie en okseltoilet. En een jaar verder 

betekent toch ook wel weer een jaar meer kans op uitzaaiingen. Dus, en bedankt! Dus dan 

ben je echt een kankerpatiënt om het zo maar even te zeggen. De hele malle molen door. 

En dan nog eigenlijk niet weten waar je staat, tot op de dag van vandaag.’   

 

Alma neemt het het reguliere ziekenhuis waar ze onder behandeling was, kwalijk dat ze op 

deze manier met haar om zijn gegaan. Niet alleen het wachten van een jaar, maar ook de 

manier waarop ze de tumor eigenlijk helemaal niet hadden mogen verwijderen noemt ze 

‘schandalig, echt schandalig, misdadig eigenlijk, om het zo maar even te zeggen.’ Omdat het 

weefsel onderzoek geen goede uitslag heeft, moet Alma alsnog een borstsparende operatie 

ondergaan. Ook hier worden weer een aantal fouten gemaakt, de arts die haar moet opereren 

moet bijvoorbeeld aan Alma zelf, wanneer zij al op de operatietafel lag, nog vragen hoe het 

ook alweer zat met haar knobbeltje.  

 

‘Dan denk ik: “Ja hallo, doe je huiswerk voordat je me gaat opereren”. Maar ja, ik was 

helemaal van de kaart en je ligt daar. Achteraf denk ik van: “Ik had op moeten staan” en 

weet je, “zoek het maar uit met je operatie.” Maar ja, dat doe je gewoon niet.’ 

 

Na de operatie en het weefselonderzoek blijkt pas dat het ernstig mis is met Alma en ze wordt 

door verwezen naar een chirurg in een gespecialiseerd kanker instituut. De behandeling daar 

staat sterk in contrast met wat ze ervoer in het eerste ziekenhuis. In het instituut wordt heel 

netjes en zorgzaam omgegaan met mensen. De arts die haar daar behandelt, heeft  ‘in zowel 

emotioneel opzicht als fysiek, haar leven gered.’  

 

‘Echt zo'n contrast, my god, en dan niet alleen met de betreffende chirurg daar maar alles. 

Ja, alle therapieën, alle mensen. Ik wil niet die mensen [in dat andere ziekenhuis] 

persoonlijk aanvallen, maar zij zitten ook gevangen in een systeem, in een systeem 

gevangen van zorg zoals zorg niet bedoeld is. Dus er zijn blinde vlekken en ze weten 

gewoon niet meer dat het nog anders kan. Ik ook niet, totdat ik referentie kreeg van het 

[naam gespecialiseerd instituut], goed referentiekader en ik dacht van: “oh, zo kan het 

ook.”’  

 

In dit ziekenhuis krijgt ze chemotherapie en door de chirurg wordt ze opnieuw geopereerd, 

waarbij naast haar borst, ook 19 okselklieren verwijderd worden. Deze bleken bij nader 
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onderzoek allemaal schoon te zijn. Na deze uitslag voelde Alma dat ze eindelijk ‘weer kon 

ademhalen, toen voelde ik ook die druk weggaan.’  

 

Heel hard het leven weer in 

Na de operatie volgde nog een periode met radiotherapie, maar dat was volgens Alma 

‘appeltje eitje’. Meteen daarna ging ze ‘heel hard het leven weer in’. Ze had zoiets van ‘dat 

hebben we gehad, we gaan weer verder, we pakken het weer op’. Ze was van huis uit een 

sporter en gaf voor de diagnose gymles op een middelbare school. Ze pakte daarom haar 

revalidatie voor een groot deel zelf op en werd daarin een beetje begeleid door een stichting 

die kankerpatiënten mogelijkheden biedt om te kunnen sporten in het kader van een beter 

herstel tijdens en na de behandelingen. Na drie maanden stond ze weer op het hockeyveld, 

maar dat verliep helaas niet helemaal zoals ze gehoopt had. 

 

 ‘Echt, mijn eerste sprintje, ik vergeet dat nooit meer, ik trok een sprintje en ik trok het 

niet. Ik zakte gewoon door mijn hoeven. Dat was zo gek, zo gek. Dat je dat  normaal dus 

vol power doet.’  

 

Het feit dat ze er na drie maanden toch wel weer stond, maakte echter dat ze deze 

waarschuwingssignalen van het lichaam negeert en toch blijft hockeyen. Ook loopt ze een half 

jaar na de behandelingen weer de tien kilometer van de ladiesrun in Rotterdam en ging ze zaal 

hockeyen. Maar elke vijf minuten dat ze in het veld stond bij de wedstrijd, was ze uitgeput. 

Toen dacht ze: ‘jeetje, mijn conditie is zo slecht. (…) wat is dit?’ In de trainingen ging het nog 

wel, maar in een wedstrijd: ‘Mijn lichaam deed gewoon niet meer mee.’  Ze heeft vervolgens 

haar hockeystick in de wilgen gehangen en een hele winter eigenlijk niks gedaan. In de zomer 

wilde ze het weer oppakken.  

 

 ‘Maar elke keer dat ik het op ging pakken, ook met dat hockeyen, als ik door m’n 

omslagpunt heen ging, dus te intensief, kon ik niet slapen. Echt, ding, ding, ding [doet 

hartklopping na], zweten, en ja, net of je lichaam door werkt, dus letterlijk uitputting, 

uitgeput zijn. Maar toch weet je, toch bedenk je de hele tijd zo van “ja, maar sport is toch 

gezond, sport is toch goed voor je? Als je wat rustiger aan doet, dan komt het wel goed”. 

Maar elke keer het gevoel dat je steeds dieper wegzakt, dat je steeds eerder die grens 

over gaat. […] Op een gegeven moment dan is je lijf, die zegt gewoon: “nee, nee”, 

constant “nee, nee.” Dan kun je heel veel doorzettingsvermogen en wilskracht hebben, 

maar op een gegeven moment is het echt klaar. Zo zelfs dat ook ik het bijltje erbij neer 

gooide.’ 
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Niet alleen op sportief gebied wilde Alma weer vol het leven in na de diagnose, ook op het 

gebied van werk ging ze al weer snel volop aan de slag. De baan als docent lichamelijke 

opvoeding  zegt ze wel op, want dingen als ‘in de ringen hangen, handstand, een bal gooien, 

mensen leren vangen’ dat ging niet meer. Ze schoolt zichzelf om richting fondsenwerving en 

communicatie en vindt hierin ook verschillende banen. Ook hier komt ze zichzelf echter 

telkens weer tegen. ‘Wel willen, maar het gewoon niet aankunnen. Ik hield het gewoon niet 

vol. Gewoon zo uitgeput.’ Meerdere keren gooit ze het bijltje er bij neer, om vervolgens toch 

elke keer weer op zoek te gaan naar een andere baan.  

 

‘Het is zo’n lang proces voordat je zegt van: het moet nu gewoon anders. […] Ik heb er nooit naar 

geluisterd, maar omdat mijn lichaam nu letterlijk zegt: “Ik doe niet meer met jou mee”, kon ik 

niet anders.’ 

 

Volgens Alma heeft het veel moeite gekost in te zien dat de juiste weg de weg van rust was. Ze 

had veel moeite met naar zichzelf te luisteren. Nu gaat dat veel beter en heeft ze veel meer de 

‘zachte’ kant van zichzelf omarmt.   

 

‘Ik kan heel goed voelen als ik moe ben. Dat ontneemt mij altijd de zin in dingen. En op het 

moment dat ik goed uitgerust ben en energie heb, dan krijg ik zin. Zin in dingen in het 

leven, zin om te eten, zin om blijheid te voelen, te genieten. En op het moment dat ik moe 

ben en over mijn grens ga, dan verdwijnen al deze dingen naar de achtergrond. Dat is voor 

mij een teken dat ik moet slapen. En zo ben je weer helemaal terug aan het gaan naar de 

bron, wie je bent, een ander mens, ja, die een heel ander leven leidt.’  

 

Alma merkt duidelijk dat haar ‘veerkracht’ na de behandelingen een stuk minder is dan 

daarvoor. Dit brengt echter ook positieve dingen met zich mee, namelijk dat ze beter wordt in 

voelen, ‘eerder voelen wanneer je een grens overgaat.’ Hoewel haar oorspronkelijke doel na 

de behandelingen was om haar leven zo snel mogelijk weer te laten zijn zoals daarvoor en dus 

ook het sporten weer fanatiek op te pakken, realiseert Alma zich nu dat dit niet de juiste 

manier was. Ze kijkt nu ook anders naar haar leven zoals ze dat leidde voordat ze borstkanker 

kreeg.   

 

‘Kort samengevat was de weg van sport, bewegen, absoluut niet de weg voor mij. Toen 

eigenlijk ook al niet. Maar omdat je er zo van genoot, en ik moet het natuurlijk niet groter 

maken dan dat het is, zeker was het altijd voor mij fantastisch, maar de hele manier van 
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sporten, leven, ik was altijd snel en overal in, op, onder, achter. Natuurlijk heb ik er ook 

heel veel mooie dingen door  meegemaakt, maar ook toen ging ik mijn grenzen al over’ .   

 

Ze probeert zich nu meer te onttrekken aan de ‘harde’ maatschappij, waar ze vroeger vol in 

mee ging. Ze is ervan overtuigd dat deze drukke en harde maatschappij mensen ziek maakt.  

 

Wandelen was mijn eer te na 

Bewegen doet Alma nog steeds wel, momenteel wandelt ze vooral veel. Vroeger was 

wandelen ‘haar eer te na’, maar nu geniet ze er erg van. Ook tijdens en na de behandelingen 

heeft ze veel gewandeld. Wandelen vindt Alma  een zachte beweging, waarbij ze zich fijn voelt. 

Toch kan ze het actievere sporten niet helemaal loslaten.  

 

‘Heel lekker, wandelen. Maar af toe kan ik het niet laten om even te joggen. Gewoon even 

voelen waar ik nu ben in mijn herstel.’  

 

Ze kan nu meestal na het  joggen wel weer goed slapen, wat volgens haar een teken is dat haar 

immuunsysteem weer een beetje aan het herstellen is.  Er lijkt nog steeds een innerlijke drang 

om toch weer te kunnen hardlopen, bijvoorbeeld een tien kilometer, iets dat ze mensen die 

stukken ouder zijn dan zij, ook ziet doen.  

  

 ‘Ik heb zoiets van, dat gaat mij ook weer lukken. Dus ik heb nog steeds die drang om dat 

te willen. Vraag me niet waarom, ja, geen idee. Ik kan dat dus nog niet loslaten. Ik vind het 

ook gewoon lekker. Even die bloedsomloop, even lekker in beweging brengen, iets 

krachtiger, in die zin doet het wel goed.’ 

 

Toch is Alma vastbesloten de zachte benadering te blijven toepassen op haar leven. Ze heeft 

qua werk nu bewust een pas op de plaats gemaakt en doet nu tijdelijk alleen vrijwilligerswerk. 

De reguliere zorg , zoals fysiotherapeuten en de sportscholen waar ze naar doorverwezen was 

door de stichting die haar ondersteunde, hebben haar niet kunnen helpen van de moeheid en 

pijn af te komen. Ze heeft daarentegen veel gehad aan accupunctuur behandelingen en 

omarmt nu meer alternatieve, holistische behandelmethoden. Onlangs heeft ze ook besloten 

een gesprekstherapie te gaan volgen bij een psycholoog die gespecialiseerd is in het werken 

met mensen die kanker hebben (gehad). Dit was iets waar ze kort na haar behandeling ‘echt 

niet aan wilde’ omdat ze daar te trots voor was. Borstkanker was toch vooral iets ‘voor oudere 

vrouwen’, daar wilde Alma niet mee geassocieerd worden, ze wilde geen patiënt zijn. Nu vindt 
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ze de gesprekken echter heel prettig. Het zorgt voor rouwverwerking en het loskomen van veel 

verdriet en emoties. Gek genoeg maakt dit verdriet en het loskomen daarvan Alma krachtig. 

Bewegen speelt in dit proces ook een belangrijke rol volgens Alma.   

 

‘Als je verhard, kom je niet bij je emoties. Juist door te verzachten kom je bij verdriet en 

besef je wat er allemaal met je is gebeurd. En zacht bewegen en acceptatie is daarin heel 

belangrijk. Wandelen, ja, dat was mijn eer te na, maar toch nu vind ik het heerlijk.’  

 

Een ander nieuw element in het beweegleven van Alma is een zeilboot die ze onlangs heeft 

gekocht. Vroeger heeft Alma veel gezeild met haar ouders, maar toen deze uit elkaar gingen, is 

dat haar ‘plotseling afgenomen.’ Ze hoopt dat de zeilboot een belangrijk deel van haar leven 

gaat uitmaken en dat ze daar ook weer iets mee ‘terug kan winnen, iets wat haar in haar jeugd 

afgenomen is.’ Ze hoopt dat dit een integraal onderdeel van haar leven gaat uitmaken. Haar 

wens voor de toekomst is sowieso dat de elementen die belangrijk zijn in haar leven meer met 

elkaar geïntegreerd zijn. Dit is duidelijk te zien in de plaatjes die Alma legt van haar leven. Voor 

en tijdens de borstkanker periode waren de elementen in het leven van Alma in disharmonie 

met elkaar (foto 1 en 2). Nu komen ze beter in balans en in de toekomst hoopt Alma dat het 

allemaal mooi integreert als één geheel (foto 3 en 4).  

 

 

 

 

 

 

       Foto 2: 3-5 jaar geleden (tijdens en na 

       Behandelingen)  

Foto 1: 5-7 jaar geleden (voor diagnose)          

        

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Nu       Foto 4: Toekomst 
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Tot slot 

Het verhaal van Alma is zeker niet het bekende sport-ziekte-winst verhaal zoals dat vaak 

verteld wordt. Hoewel haar ziekte verhaal in de beginperiode na de behandelingen zeer sterk 

lijkt op een restitutie verhaal1, krijgt het na verloop van tijd een ander karakter. Haar doel om 

de sportactiviteiten en ook de rest van haar leven weer op te pakken zoals voorheen, iets 

waarin ze overigens niet alleen door zichzelf, maar ook door haar chirurg en verschillende 

andere zorgverleners in wordt gesteund, wordt in de weg gezeten door de realiteit, de impact 

van gebeurtenissen zoals het lichaam dat meerdere keren aangeeft niet meer te willen/kunnen 

meewerken. Het vanzelfsprekende van een sportief leven leiden en de gedachte dat sport 

goed voor je is, werd door de gebeurtenissen tijdens haar herstel periode, zoals het ‘door de 

hoeven zakken’ bij hockey en de hartkloppingen na een zware inspanning,  als het ware 

doorbroken. Deze gebeurtenissen, maar ook de kennismaking met meer complementaire/ 

holistische behandelmethoden hebben een proces in gang gezet bij Alma waarbij zij al het 

harde in het leven, waar de manier waarop zij in het verleden sport beoefenende ook deel van 

uit maakt, langzaam los laat. In haar zoektocht naar het ‘zachte’ probeert ze toch ook het oude 

prettige gevoel dat sporten met zich mee bracht, terug te vinden door af en toe weer even te 

rennen, maar ook door nadrukkelijk op zoek te gaan naar ander soortige beweegactiviteiten.  

Ze wil van bewegen en sport iets maken dat goed geïntegreerd is in haar nieuwe, zachte leven. 

Zacht leven lijkt haar nieuwe doel te zijn geworden en om de breuk in haar sport-ziekte-

verhaal te herstellen wil ze activiteiten zoals wandelen, maar ook het zeilen waar ze zich sinds 

kort op richt, meer omarmen, om zo sport met het zachte te kunnen verenigingen. De zeilboot 

lijkt een soort van symbool te zijn van haar nieuwe, zachtere, maar toch ook sportieve leven.  

 

Alma’s ziekte verhaal lijkt in haar huidige vorm veel op wat wetenschapper Arthur Frank het 

‘queeste’ of zoektocht verhaal noemt. Hierin wordt de ziekte (maar ook andere heftige 

gebeurtenissen in het leven) geaccepteerd en er wordt naar manieren gezocht om het (ook) op 

een positieve manier te gebruiken. Het feit dat Alma bezig is met dingen uit het verleden (de 

periode waarin ze borstkanker had, maar ook gebeurtenissen uit haar eerdere jeugd) een 

plekje te geven en de hoop die ze uitspreekt voor een toekomst waarin belangrijke zaken in 

het leven meer met elkaar in balans zijn, zijn voorbeelden van dit zoektocht verhaal. Het ziek 

                                                             
1
 De onderliggende verhaallijn in het restitutie verhaal (Arthur Frank, 1995, The wounded storyteller) 

gaat over het overwinnen van de ziekte en het leiden van een zo normaal mogelijk leven. Hierbij passen 
de volgende houdingen van mensen die ziek zijn (geweest) en die Alma er in eerste instantie ook op na 
houdt:  ‘we pakken het leven gewoon weer op; gisteren was ik gezond, vandaag ben ik ziek, maar 
morgen ben ik weer beter’.  
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zijn heeft haar in zekere zin leren beseffen dat ze altijd al een ‘hard’ leven heeft geleid, en de 

periode daarna heeft haar geleerd zacht te zijn voor zichzelf en emoties toe te staan.    

 

De boodschap die  Alma wil brengen met het vertellen van haar verhaal is tweeledig. Vanuit 

macroperspectief wil zij duidelijk maken dat ze het niet eens is met hoe de maatschappij en 

ons zorgsysteem in elkaar zitten. Ze is er van overtuigd (en wil ook anderen ervan overtuigen?) 

dat de huidige stressvolle maatschappij mensen ziek maakt en dat het zorgsysteem steeds 

harder wordt. Ze wil misstanden in de medische wereld aan de kaak stellen en pleit voor 

specialistische zorg op het gebied van borstkanker. Ze is niet perse tegen de stimulans vanuit 

zorgverleners om tijdens en na behandelingen van kanker vooral te gaan sporten, maar wil 

met haar verhaal duidelijk aangeven dat dit niet de juiste weg voor haar is geweest. Meer oog 

voor de mens achter haar ziekte en sportieve uiterlijk en differentiatie in de benadering van 

mensen met borstkanker is een advies dat impliciet uit Alma’s verhaal op te maken is. Op 

micro of individueel niveau heeft het vertellen van haar verhaal waarschijnlijk tot doel te 

reflecteren op zichzelf en wat er met haar gebeurd is. Vertellen van een heftig verhaal maakt 

vaak ook dat je dingen voor jezelf beter op een rijtje kunt zetten. Ook heeft het haar mogelijk 

geholpen een beter beeld van haar toekomst te krijgen. Al pratende en bezig met het leggen 

van de figuren schets Alma een mooi plaatje van haar toekomst, dat er rooskleurig en in balans 

uit ziet en waarin haar zeilboot een belangrijke rol gaat spelen. Een dergelijke toekomst is haar 

van harte gegund! 

 

Zo gaat het nu met Alma… 

Nadat Alma haar verhaal teruggekoppeld heeft gekregen (ongeveer 4 maanden later), reageert 

ze kort met het volgende bericht:  

 

Mooi verwoord hoor allemaal. Ik heb het vluchtig doorgelezen. Echt mooi om te lezen wat ik 

heb verteld en ik sta er nog steeds achter. Bijzonder ook dat ik de  zeilboot heb genoemd. Nou, 

dit is helemaal uitgekomen. Ik wil niet meer anders. Alleen soms is het nog wel 'hard', maar dit 

geeft niet. Ik haal er zoveel energie uit waardoor ik ook weer meer kracht en vitaliteit voel. Iets 

doen wat echt bij je past is van groots belang. Ik heb wel een paar dingetjes in de tekst gezien, 

die wil ik graag aanpassen. Helaas heb ik er nu de tijd niet voor. Dit zal na mijn vakantie 

worden.  

 

Enkele maanden later, bijna een jaar nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, stuurt Alma een 

bericht waarin ze nog enkele kleine aanpassingen voor in de tekst suggereert. Deze 
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aanpassingen zijn inmiddels in bovenstaand verhaal verwerkt en Alma sluit haar mail af met 

het volgende bericht:  

 

‘Misschien leuk om te vertellen. We zijn nu jaar verder en ik zal je vertellen hoe het nu met mij 

gaat. In jouw schrijven staat dat ik nog af en toe de drang heb om hard te lopen of te joggen. 

Deze drang heb ik helemaal niet meer. Ik heb mijn passie gevonden. Vanuit hier heb ik genoeg 

beweging en ik bouw onbewust kracht op. Mijn zeilboot en alles wat erbij komt kijken is het 

helemaal voor mij. Ik ben nu zelf werkzaam in de nautische sector. Helemaal terug naar de 

bron waar ik echt blij van word, namelijk creëren. Tijdens het werken bij een zeilmakerij kan ik 

creëren en kom ik bij mijn creativiteit, handigheid en inventiviteit. Maar bovenal het gevoel van 

passie is een gevoel dat me zegt;” Ja, nu zit ik op het goede spoor”. Het mooie van het verhaal 

is dat je jezelf een leven lang in de maling kan nemen. Ik wist namelijk al als kind wat ik het 

liefste deed. Maar als je door opvoeding en maatschappelijke cognitieve druk niet meer kunt 

voelen en zijn wie je bent, dan ga je letterlijk dwalen. Je bent je kompas kwijt. Ik ben gelukkig 

weer gaan voelen en ben terug bij mijn bron. Ik sta volop in het leven en geniet volop. Ik ben 

een blij mens. IK LEEF!!’ 

 


