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‘Mijn lichaam heeft dat mooi wel allemaal aangekund!’ 

Het verhaal van Wendy, een zeer positief ingestelde vrouw, waarbij in 

2012 borstkanker is geconstateerd.  

 

Door: Ester Wisse 

Februari 2015 

 

 

Inleiding 

Wendy is een 37 jarige vrouw die samen met haar man en kinderen van acht en zes jaar aan de 

rand van een dorp in een bosrijke omgeving in het Zuiden van het land woont. Wendy heeft 

een HEAO opleiding gedaan op het gebied van communicatie en is net als haar man werkzaam 

in de reclame/marketingbranche. Hoewel haar man en zij, naar eigen zeggen,  altijd 

‘zondagskinderen’ zijn geweest, wordt Wendy eind 2012 toch geconfronteerd met minder leuk 

nieuws, ze blijkt borstkanker te hebben. Hieronder volgt haar verhaal over de periode van ziek 

zijn, haar herstel en de rol die bewegen en sport hierin spelen.  

 

Toch geen opgezette klier  

Toen Wendy in september 2012 een grote harde schijf in haar borst voelde, was ze er 

helemaal niet op bedacht dat dit borstkanker zou kunnen zijn. Ze had vaker last van onrustige 

borsten en dacht in eerste instantie dat het gewoon een opgezette klier zou zijn. Het bleef 

echter wel een paar maanden gevoelig, dus voor de zekerheid liet ze het toch even checken bij 

de huisarts. Ook die dacht dat Wendy zich geen zorgen hoefde te maken, maar vanwege ‘het 

protocol’ stuurde hij haar toch door om een mammografie te laten maken. Wendy belde het 

ziekenhuis voor een afspraak, maar die zaten behoorlijk vol en vroegen of ze over drie weken 

zou kunnen. Dit vond Wendy geen probleem, het zou immers toch gaan ‘om een formaliteit.’ 

Dat bleek helaas anders.  

 

‘En toen bij de mammografie, dan maak je van die stomme grapjes, over dat je borst zo 

geplet wordt, of dat het vrouwonterend is. En normaal als ik dat dan liet doen zeg maar, 

werd er met je mee gelachen. En nu zeiden ze helemaal niets. Dus ik had wel zoiets van: 

“he, wat chagrijnig, wat ongezellig”. En nou ja, daarna ben ik meteen doorgestuurd voor 

een echo en toen stond de radioloog al meteen naast me en het was foute boel. Toen 

doorgestuurd naar de mammacareafdeling, waar ik met open armen ben ontvangen. Echt 
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fantastische mensen, ik ben daar echt fantastisch opgevangen. Ze hebben me eerst laten 

uithuilen, even bijkomen, met een kop thee en in alle rust en armen om me heen. Toen 

heb ik [naam man] gebeld, mijn man. En ben ik naar huis gereden. En de dag erop zou ik 

de uitslag krijgen. En de volgende dag heb ik eerst nog, ja ook zoiets sufs…. Ik werkte toen 

nog voor mezelf, ik had een groot evenement wat ik moest organiseren. Dus ik ben daar 's 

ochtends om 6 uur naar toegereden om het evenement nog eventjes te regelen. En om 12 

stap ik terug in de auto om om 14 uur te horen dat ik borstkanker had. Dat was echt wel 

een bizarre dag’.   

 

In tegenstelling tot sommige andere vrouwen met borstkanker, spreekt Wendy niet van een 

schok bij het horen van haar diagnose. Direct dezelfde dag nog roept ze alle mensen die 

dichtbij haar staan bij elkaar; haar kinderen, haar eigen ouders, haar broer, de ouders van haar 

man en toen hebben ze gezellig met z’n allen aan tafel een fles wijn opengetrokken en pizza 

gegeten. Ze vond dit een heel fijn moment, het gaf haar al heel snel het gevoel dat ze niet alles 

in haar eentje hoefde te dragen. Ze heeft aan deze eerste week, maar ook aan de periode 

daarna, een heel warm gevoel overgehouden. Haar dochtertje, die toen vier jaar oud was, 

maakte bijvoorbeeld tekeningen voor haar en haar zoontje die toen zes jaar was zei: ‘Oh, dan 

gaat je borst eraf, dat is vet!’  Dat kinderen de dingen toch anders bekijken vond Wendy heel 

fijn’.   

 

Een week na  de diagnose werd haar borst al geamputeerd, waarna ze een week herstel had. 

Daarna volgden onderzoeken om te kijken of er uitzaaiingen waren in de nieren, lever, longen, 

botten en oksels. Twee okselklieren bleken aangedaan, maar gelukkig konden deze verwijderd 

worden en waren er verder geen uitzaaiingen. Hierna begon een periode met chemokuren.  

Vervolgens heeft Wendy ook nog bestralingen gehad. Tijdens de behandelingen, als Wendy 

zich goed voelde, heeft ze zoveel mogelijk ‘achter de schermen’ gewerkt bij haar eigen bedrijf 

in de kindermarketing, dat ze samen met een compagnon runde. Na de laatste bestraling heeft 

Wendy een maandje vakantie genomen en is daarna weer meer aan de slag gegaan voor haar 

eigen bedrijf. Omdat ze voor zichzelf werkte, kon ze haar werkzaamheden redelijk goed zelf 

indelen en daarom in het begin rustig op bouwen. Als snel zat ze echter alweer op 30 tot 40 

uur in de week. ‘Het is maar net hoe je er zelf in staat en hoeveel energie je hebt. En ik heb 

altijd veel energie gehad’. Zowel tijdens, als na de periode van behandelingen wilde Wendy 

niet bij de pakken neer gaan zitten. Zodra ze zich goed voelde, pakte ze dingen weer op.  

 

‘Ik wil gewoon in de week dat ik me goed voelde, gewoon leven, mijn dingen doen. Dan ga 

ik niet op  de bank zitten met een dekentje over me heen, boekjes lezen en rustig houden. 
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Nee dan ga ik leven. En ja,  als je je niet goed voelt dan kan dat even niet. Maar verder 

gewoon aanpakken weet je’. 

 

Omdat Wendy zich binnen het bedrijf vooral bezig hield met het binnenhalen van nieuwe 

klanten, was de ‘bussiness tijdens haar ziekteperiode toch wel een beetje opgedroogd’. Omdat 

Wendy gewoon weer ‘wilde knallen’, heeft ze toen besloten de stekker uit haar bedrijf te 

trekken en aan de slag te gaan met het maken van een boek. Ondertussen is ze ook op zoek 

gegaan naar een nieuwe uitdaging. Het is altijd haar passie geweest om te werken voor een 

kinderen-, jongeren- of familiemerk en inmiddels heeft ze een werkgever gevonden die prima 

in dit plaatje past. Hier werkt ze nu, met veel plezier, voor vier dagen in de week, als 

leidinggevende. Daarnaast is ze bezig met een tweede boek. Ze heeft zich wel even afgevraagd 

of een leidinggevende baan van vier dagen in de week niet te veel zou zijn gezien haar 

ziekteachtergrond, maar vond dat ze deze kans niet kon laten liggen. Tijdens haar sollicitatie 

gesprekken heeft ze in eerste instantie niet verteld dat ze borstkanker heeft gehad. Ze vond dit 

wel lastig, omdat ze voorstander is van eerlijk en transparant werken, maar ze wilde ook niet 

het risico lopen hierdoor de kans op deze baan te verspelen. Ze heeft dit dus goed afgewogen 

en met verschillende mensen besproken, want ze vond dit ‘het moeilijkste dilemma van 2014’. 

Uiteindelijk besloot ze het niet te vertellen, maar is haar werkgever er later toch achter komen, 

iets dat niet tot problemen heeft geleid. Wendy probeert haar borstkankerverleden niet 

krampachtig te verbergen, maar hangt het ook niet overal meteen aan de grote klok. Ook 

andere collega’s op haar werk weten het inmiddels, vooral ook omdat Wendy soms een kous 

om haar arm draagt vanwege de oedeem, iets wat anderen natuurlijk opvalt.   

 

Dat geeft zo’n vertrouwen in je lichaam 

Toen Wendy na haar operatie ging starten met de chemokuren, attendeerde een 

mammacaredeskundige haar op de mogelijkheid om oncologische fysiotherapie te gaan 

volgen. Ze legde kort uit dat je hierbij onder begeleiding gaat sporten, om ook tijdens de 

chemo’s je conditie op peil te houden en verkrimping van de spiermassa te voorkomen. Omdat 

Wendy ook voor ze ziek werd graag aan sport en bewegen deed, sprak deze therapie haar erg 

aan en ze startte er dan ook direct mee. Haar gevoel met betrekking tot deze keuze bleek juist, 

want ook achteraf geeft Wendy aan dat ‘de oncologische fysiotherapie echt haar redding is 

geweest’. Het heeft haar ontzettend veel vertrouwen in haar lichaam gegeven.  

 

‘En dan precies een week na de eerste chemo ging ik sporten. En dan eerst hijgen en 

puffen en zuchten en dan had ik twee dagen erna de volgende sessie. En dan zie je hoe 
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snel je lichaam herstelt in die twee dagen. Nou, dat is gewoon fantastisch om te zien. 

Want je denkt echt bij jezelf;  “wat is dit, wat gebeurd er met m’n lichaam. Gaat het ooit 

nog goedkomen?” Maar doordat je zeg maar, na zo'n korte periode, al zoveel vooruitgang 

ziet, ja dan weet je; “dat gaat gewoon goedkomen. Ik moet alleen volhouden”. En dat 

geeft gewoon heel veel zelfvertrouwen.’  

 

Bij de oncologische fysiotherapie kreeg Wendy een eigen trainingsschema, dat ongeveer om 

de acht weken weer werd aangepast, waarbij de intensiteit opgebouwd werd. Het programma 

bestond uit warmlopen op de loopband en daarna spierversterkende oefeningen en 

oefeningen om de mobiliteit van de arm beter te krijgen. De afsluiting bestond uit een aantal 

minuten fietsen. Hoewel Wendy aangeeft binnensport te ‘haten’, vond ze de trainingen toch 

prima. Het liefste was ze met de oncologische fysiotherapeute en een groepje dames naar 

buiten gegaan, maar ze snapt ook dat niet iedereen deze behoefte heeft of dit ook kan. Ze 

vond de oncologische fysiotherapie echter van zo’n toegevoegde waarde, dat ze zich graag 

over haar afkeer van binnensport heen zette. De trainingen gaven haar zoveel vertrouwen in 

haar lichaam, dat ze na de tweede chemoperiode ook ‘gewoon op skivakantie is geweest’. Ze 

deed daar af en toe ’s middags wel eens een tukje, maar heeft toch eigenlijk gewoon hele 

dagen lekker geskied.  

 

Naast de fysieke training en het vertrouwen wat dit gaf, vond Wendy het ook heel prettig dat 

er goed persoonlijk contact was met de fysiotherapeute dat deze haar deskundigheid op het 

gebied van borstkanker met haar deelde.   

 

‘Als je iets voelt kun je dat meteen met haar [de oncologische fysiotherapeute] delen, omdat je  

haar regelmatig ziet. Je hoeft niet meteen naar de oncoloog te rennen, want zij [de 

oncologische fysiotherapeute] kan alles prima voor je relativeren. Dat maakt het minder zwaar, 

minder hoogdravend allemaal’.  

 

De oncologische fysiotherpeute had volgens Wendy altijd hele goede adviezen en wist veel af 

van iedere fase in het behandelingstraject. Wendy vond het zeer prettig dat ze altijd alles kon 

vragen en haar onzekerheden kon delen zodat ze niet voor ieder ‘wissewasje’ naar de 

oncoloog of mammacare deskundige hoefde, ‘want dan wordt het meteen al zo medisch’.  Wat 

Wendy ook fijn vindt aan de oncologische fysiotherapie is dat ze er in contact kon komen met 

andere vrouwen met borstkanker, hoewel dit ook een nadeel kan hebben. Echt een 

praatgroep is daarom ook niets voor haar; ze heeft er namelijk niet zo’n behoefte aan ‘om 
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andermans misère te horen’.  Dit is ook één van de redenen waarom ze niet mee heeft gedaan 

aan een traject als ‘Herstel en Balans’, waarbij ook groepsgesprekken met lotgenoten en een 

psycholoog onderdeel uitmaken van het geheel. Ze heeft gehoord dat sommige deelnemers 

zich daar ook ‘heel erg ziek’ gedragen en zwelgen in zelfmedelijden, daar had en heeft zij echt 

geen zin in.  

 

‘Ik wilde niet met mensen samen zijn die het allemaal vreselijk vinden dat het hun is 

overkomen en het geen plaats kunnen geven. Want ik kan het prima een plaats geven. Ik 

kan het prima rationaliseren voor mezelf en een plek geven. En ik heb dan helemaal geen 

zin om andere mensen mee te nemen in mijn positieve slipstream zeg maar. Weet je dat, 

ik heb genoeg aan mijzelf nu eventjes. Ik heb geen zin in andere mensen die in de misère 

zitten.’ 

 

Wel vond Wendy het prettig om via de oncologische fysiotherapie te kunnen praten met 

vrouwen met borstkanker die net als zij ook jonge kinderen hebben. Met hen wisselde ze 

bijvoorbeeld ook praktische tips uit. Omdat ze erg competitief van aard is, gebruikte ze deze 

vrouwen ook als een ‘soort benchmark’. Vergeleken met sommige andere dames is Wendy 

heel goed door ‘de chemo’s heen gerold’. Ze is erg trots dat haar lichaam dit allemaal 

doorstaan heeft. ‘En ik mag dan wel wat problemen hebben met mijn hartslag en conditie, 

maar mijn lichaam heeft dat maar mooi wel allemaal aangekund, en dat geeft vertrouwen.’  

 

Inmiddels hebben verschillende vriendinnen van Wendy ook borstkanker gekregen. Ze heeft 

hen ook allemaal geadviseerd naar de oncologische fysiotherapeut te gaan, omdat het haar zo 

goed is bevallen. Wendy vindt het gek dat er eigenlijk niet veel informatie gegeven wordt over 

wat oncologische fysiotherapie nu precies inhoudt. Haar vriendinnen bijvoorbeeld, die toch in 

hetzelfde ziekenhuis als zij behandeld zijn, hadden deze informatie niet gehad, of het was ze 

niet goed bijgebleven. Ook Wendy zelf heeft eigenlijk pas in de praktijk ondervonden wat het 

echt inhield, hoewel zij vooraf wel eens wat had gehoord over deze mogelijkheid via een 

moeder van een kindje bij haar zoontje op school. Ze wist dus wel een beetje wat ze kon 

verwachten. Bij fysiotherapie denken de meesten toch eerder aan oefeningen voor mensen 

met een beperking, en niet aan sporten onder begeleiding, wat het eigenlijk wel is. Als je nog 

maar net weet dat je ziek bent, denk je: ‘waarom zou ik dat in godsnaam doen, ik mankeer 

niks, ik heb toch geen beperking’. Het woord fysiotherapie is daarom volgens Wendy 

misleidend. Zij zou het eerder ‘sport en kanker’ of iets dergelijks noemen.  
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Inmiddels is Wendy klaar met haar traject bij de oncologische fysiotherapeute en omdat ze ook 

meer is gaan werken, schiet het sporten er nu wel eens bij in. Ze gaat nu meestal één keer in 

de week schaatsen met vriendinnen, iets wat ze voor en tijdens haar ziekte ook deed. Ook gaat 

ze regelmatig op de fiets naar haar werk, dat is ongeveer 18 kilometer heen en 18 kilometer 

terug. In de weekenden gaat ze zoveel mogelijk de bossen in om te wandelen. Hoewel Wendy 

zich geestelijk weer helemaal de oude voelt, is dat lichamelijk nog niet helemaal het geval. 

Tijdens de behandelingen heeft haar hart blijkbaar toch een flinke optater gehad, want ‘die 

gaat nog steeds als een dolle omhoog naar 180 tot 200 slagen per minuut’, zodra ze zich 

inspant. Als ze bijvoorbeeld naar haar werk heeft gefietst, moet ze hier echt twee uur van 

bijkomen, iets wat ze voorheen nooit had. Ook hardlopen gaat eigenlijk niet meer, maar dat 

vindt Wendy niet erg, ze wandelt eigenlijk net zo graag. In het verleden heeft Wendy altijd veel 

gesport. In haar jeugd deed ze aan hockey en ballet, dat laatste deed ze tot haar pubertijd ook 

echt op hoog niveau. Hockey is ze blijven doen tot haar eerste zwangerschap, en daarnaast 

heeft ze ook vaak getennist, geskied en gesurft. Met name sporten die je buiten kunt 

beoefenen, spreken Wendy aan. Toen Wendy kinderen had, werd haar sportgedrag wat meer 

gefragmenteerd. Zo deed ze bijvoorbeeld een periode aan boksen, en dan weer aan zeilen. 

‘Dus dan gaat het een beetje op en af, niet heel erg structureel’. Sinds een jaar of drie is het 

schaatsen met vriendinnen, in het winterseizoen, er wel structureel bij gekomen. Hun ultieme 

doel was in eerste instantie het rijden van de alternatieve Elfstedentocht, maar gaandeweg 

bleek dat dat er waarschijnlijk toch niet helemaal van gaat komen. ‘Het is meer gewoon lekker 

bewegen, lol hebben met elkaar en daarna lekker een biertje drinken en dan weer naar huis’. 

Het sociale aspect is belangrijker dan dat er echt keihard wordt gesport. Wendy vindt eigenlijk 

dat ze meer moet bewegen, maar door haar drukke leven komt het er nu gewoon niet van. 

Ook het competitieve in sport mist ze soms wel, bijvoorbeeld als ze met haar dochter naar de 

hockey gaat. Het gevoel van alles geven en lekker alles eruit gooien, heeft ze altijd heerlijk 

gevonden. In haar werk kan ze dit gevoel gelukkig nog wel volop kwijt.  

 

Wij hebben allebei een extreem positieve instelling 

Hoewel Wendy in eerste instantie wel schrok van haar diagnose, en tijdens haar ziekte periode 

ook wel angsten heeft gekend, is ze van het begin af aan vastbesloten geweest zich hierdoor 

niet uit het veld te laten slaan en vooral te blijven genieten van het leven. Haar man heeft 

tijdens haar ziekte het gezin’s motto ‘one team’ in het leven geroepen, en zo heeft Wendy 

haar ziekte periode ook beleefd. Niet zij alleen, maar het hele gezin als team is hier goed 

doorheen gekomen. Als ze zich wat minder voelde en de kinderen werkten bijvoorbeeld even 

niet lekker mee, zorgde het ‘one team’ motto er weer voor dat alles gesmeerd liep. Wendy en 
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haar man hebben de kinderen bewust bij het ziekteproces betrokken. Zo hebben ze 

bijvoorbeeld ook als ‘one team’ Wendy’s haar afgeknipt.  

 

‘Dat was natuurlijk echt een hilarisch moment. Ik zat op de grond en alle haren mochten 

eraf. Dat ze op een gegeven moment zeiden;  “mama, we hoeven niet te knippen, we 

kunnen ook gewoon trekken, het valt er zo uit”. Tjaa (lachen) dat klopt. Maar goed; 

wanneer mag je nou je moeders haar knippen? Dus dat was eigenlijk een heel erg 

moment, maar het was ook echt een prima moment. En dat maakt het ook weer heel 

erg luchtig eigenlijk. Je kunt het ook heel zwaar maken zo'n moment natuurlijk. Maar 

doordat ik met de kinderen was, werd het heel luchtig en hebben we er heel erg om 

gelachen. Dat was heel goed. En ja dat is natuurlijk wel heel erg schrikken. Het hakt er 

ook absoluut op in hoor. Maar we hebben echt als een team geopereerd’.  

 

Haar man kon vanwege zijn flexibele werk vrij gemakkelijk de zorg voor de kinderen 

overnemen als Wendy zich niet goed voelde, en ook van haar moeder heeft ze tijdens de 

chemokuren veel hulp gehad. De kinderen gingen regelmatig mee naar het ziekenhuis en na de 

operatie heeft haar zoontje bijvoorbeeld geholpen met het verwisselen van de zakjes waarin 

het wondvocht werd opgevangen. Ook zijn ze als gezin zoveel mogelijk leuke dingen blijven 

doen, bijvoorbeeld samen kamperen. Ondanks dat alles, heeft Wendy’s ziekte toch wel een 

impact gehad op de kinderen. Zo is haar zoontje blijven zitten in het jaar dat ze ziek was, en 

werd haar extraverte dochtertje, nadat Wendy weer beter was, ineens heel erg verdrietig en 

wat meer introvert. Door haar wat extra aandacht te geven, gaat het gelukkig nu weer goed. 

Nu Wendy weer beter is, vinden haar kinderen eigenlijk dat ze ook een ‘nieuwe borst moet 

nemen’. Wendy ziet dit zelf echter nog niet zo zitten. Ze heeft geen zin om weer ziek te zijn, 

om weer zes weken te moeten revalideren na een dergelijke operatie. ‘Hebben jullie dan zin in 

een zieke mama?: “Nee, doe dan toch maar niet”. Ondanks dat het missen van een borst soms 

praktisch wat onhandig is, voelt Wendy zich nog steeds heel erg vrouwelijk. Ze snapt wel dat 

het voor jonge vrouwen wel een issue kan zijn, want qua zomer kleding en badkleding is je 

keuze bijvoorbeeld heel erg beperk.  

 

‘Weet je, ik kan alleen maar kiezen uit van die hele simpele 50+ modelletjes. Ja, als je 37 

bent zit je daar net niet op te wachten. Dus dat is wel irritant. Maar ja dat vind ik net niet 

genoeg reden om zo'n zware operatie voor te ondergaan’. 

 

Bij het sporten ondervindt Wendy niet zoveel last van het missen van haar borst, omdat ze een 

goede sportbeha heeft, maar geheel ideaal is het natuurlijk niet. Soms schuift de prothese wat 
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omhoog en dan ‘is het gewoon even de boel naar beneden trekken, maar ja, that’s life, jammer 

maar helaas’.  

 

Hoewel Wendy nog wel wat ‘zuinig’ met haar energie om moet gaan, heeft ze nog steeds een 

druk sociaal leven. Haar ziekte heeft haar wel geleerd keuzes te maken, en ze gaat nu 

bijvoorbeeld ook geen energie meer steken in mensen die haar alleen negatieve energie 

teruggeven. Steun van vrienden is wel heel belangrijk voor haar, en die heeft ze dan ook volop 

gehad tijdens haar ziekte, ondanks dat ze minder energie had om bijvoorbeeld met vrienden 

uit te gaan. Hoewel sommige vrienden het in het begin wat ongemakkelijk vonden, heeft 

Wendy veel met ze over haar ziekte gepraat. Ook met haar man heeft ze goed hun grootste 

angsten en onzekerheden kunnen delen, vaak met een flesje wijn voor de openhaard. Volgens 

Wendy zijn zij beide extreem positief ingesteld en hebben ze een enorm vertrouwen in elkaar 

en ik elkaars lichaam, waardoor ze elkaar er altijd doorheen trokken. Het positief ingesteld zijn 

heeft volgens Wendy echt het verschil gemaakt. Ze weet ook dat er mensen zijn die heel boos 

zijn en wrok hebben dat dit ze is overkomen, maar dit vindt Wendy ‘zonde van je leven’. Als je 

verder wilt, moet je dit naast je neerleggen.  

 

 ‘Het is een keuze om erin te blijven zitten, of eruit te komen. Mensen die er voor kiezen 

om erin te blijven verknallen hiermee hun eigen leven. […]. Ja, je weet niet of je er over 10 

jaar nog bent, maar je kunt wel optimaal leven en dat hebben wij altijd gedaan, ook 

voordat ik ziek werd.’  

 

Wendy en haar man hebben altijd het onderste uit de kan gehaald en hebben zo een heel fijn 

leven. Hierdoor hebben ze, naar eigen zeggen, het traject met borstkanker ook snel een plek 

kunnen geven. Eerst dacht Wendy nog dat ze er misschien te makkelijk over dachten, dat ze na 

haar ziekte nog in een enorm gat zou vallen, maar dat is niet gebeurd en ze is er van overtuigd 

dat ze een goede manier hebben gevonden om er mee om te gaan. Natuurlijk speelt de angst 

dat de kanker terug kan komen soms nog wel eens op, met name als de controle eraan komt, 

maar er zijn ook heel veel dagen dat ze er eigenlijk helemaal niet aan denkt. ‘Het hoort nu bij 

mij. Het heeft me getekend, maar wel op een positieve manier’.  
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Tot slot 

Het meest opvallende aan het verhaal van Wendy is de extreem positieve benadering van het 

leven die zij en haar man er op na houden. Hoewel het hebben van borstkanker er ook wel 

‘een beetje ingehakt’ heeft, heeft Wendy zich nooit mee laten slepen door negatieve 

gevoelens en angsten. Mede door de oncologische fysiotherapie kreeg Wendy vrij snel na haar 

diagnose en operatie alweer een rotsvast vertrouwen in haar lichaam. Haar ziekteverhaal heeft 

het meeste weg van wat wetenschapper Arthur Frank (1995) benoemd als het restitutie 

verhaal, waarbij ziekte wordt gezien als een tijdelijke staat, en als iets wat ‘overwonnen’ kan 

worden en waarna alles weer ‘normaal’ wordt. Kenmerk van een restitutieverhaal is ook dat 

de persoon die ziek is het heft in eigen handen neemt en niet bij de pakken gaat neerzitten. Dit 

laatste is duidelijk terug te zien in het verhaal van Wendy, volgens haar kun je met een 

positieve instelling heel ver komen en maken mensen die boos zijn of wrok koesteren, zichzelf 

alleen maar zieker. Hoewel een restitutieverhaal een verhaal over leven met een ziekte is, gaat 

het eigenlijk vooral over weer gezond worden en gezond zijn, en dat is ook wat Wendy vooral 

in haar verhaal benadrukt. Zowel voor, als tijdens en na haar ziekte heeft ze altijd gestreefd 

zoveel mogelijk uit het leven te halen, en zich vooral te richten op de dingen die ze goed kan 

en die energie geven, in plaats van op dingen die niet goed gaan of negatief zijn. Hoewel ze 

zeker niet ontkende dat ze ziek was en ook haar angsten en onzekerheden met haar gezin en 

andere naasten heeft gedeeld, probeerde ze voortdurend om alles niet ‘te zwaar’ te maken. 

Het gezamenlijk met haar man en kinderen afknippen van haar, dat gepaard ging met een 

hoop hilariteit, is hierin een tekenend voorbeeld.  

 

Door haar eigen positieve instelling en door de steun vanuit haar omgeving heeft Wendy de 

periode waarin ze ziek was, als een hele warme periode ervaren. Het heeft haar weliswaar 

getekend, maar wel op een positieve manier. Wat Wendy zelf niet expliciet benoemd, maar 

wat ik wel uit haar verhaal opmaak, is dat zij, naast haar positieve instelling, ook over andere 

‘bronnen’ beschikt om een restitutie verhaal te kunnen leven. Zoals ze zelf al aangeeft zijn zij 

en haar man echte ‘zondagskinderen’. Mede door hun eigen instelling zijn de meeste dingen, 

zowel zakelijk als privé, hen altijd voor de wind gegaan. Het feit dat Wendy hoog opgeleid en 

blank is, er goed uit ziet, uit een warm gezin komt, een goed inkomen, een gelukkig huwelijk, 

gezonde kinderen en veel familie en vrienden heeft, maakt dat zij een wat ‘bevoorrechte 

positie’ heeft ten opzichte van bijvoorbeeld sommige andere vrouwen met borstkanker die in 

het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd. Veel vrouwen zouden het liefste het restitutie 

verhaal willen leven, maar sommigen kampen met multiproblematiek, of een negatievere kijk 
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op het leven, waardoor dit niet altijd even makkelijk is. Niet iedereen zal het daarom ook eens 

zijn met de uitspraak van Wendy dat het een keuze is of je gelukkig bent of niet.  

 

Bewegen heeft bij Wendy een grote rol gespeeld in haar herstel en met name in het 

terugwinnen van het vertrouwen in het lichaam. De oncologische fysiotherapie was voor haar 

een ideale combinatie van het fysieke en het informatieve/lotgenoten-aspect van een 

behandeling. Omdat ze van de oncologische fysiotherapeute en lotgenoten veel informatie en 

adviezen kreeg, hoefde ze voor haar gevoel niet heel vaak gebruik te maken van de hulp in het 

ziekenhuis, iets wat het voor haar ook minder ‘zwaar’ en ‘medisch’ maakte. Hoewel ze ook 

zeer tevreden is over de zorg die ze in het ziekenhuis heeft gehad, was de oncologische 

fysiotherapie een meer laagdrempelige manier om advies in te winnen. Wat Wendy betreft 

zou ze deze therapie iedereen aanraden, alleen moet er naar haar idee dan wel betere 

informatie worden verschaft over wat het precies inhoudt en wat het voor je kan betekenen. 

Ook had Wendy het fijn gevonden als een dergelijke therapie ook buiten zou kunnen, want 

normaliter heeft ze een hekel aan binnen sporten. Ze realiseert zich echter ook dat dit 

praktisch niet altijd  haalbaar is.  

 

Bewegen en sport speelde en speelt nog steeds een belangrijke rol in het leven van Wendy.  

Eerdere gebeurtenissen zoals de pubertijd, reizen, het krijgen van kinderen en het runnen van 

een eigen bedrijf maakten al eerder dat de mate en intensiteit van sportbeoefening wat 

fluctueerde. De betekenis van bewegen en sport lijkt dan ook niet heel sterk veranderd te zijn 

door haar ziekte, maar wellicht dat ze sport en bewegen (nog meer) is gaan zien als een 

‘graadmeter’, om te kunnen peilen hoe het staat met haar lichaam. Ook de waardering van 

een wat ‘zachtere’ vorm van bewegen, zoals wandelen, is wellicht groter geworden door haar 

ziekte. Wendy lijkt er van overtuigd dat bewegen en sport goed is voor je, hoewel ze ook merkt 

dat er door haar ziekte bepaalde grenzen aan zitten. Zo gaat haar hartslag nog steeds erg snel 

omhoog wanneer ze zich inspant.  Wanneer ze hier echter rekening mee houdt, door 

bijvoorbeeld te wandelen in plaats van te hardlopen en na het fietsen even een rustpauze in te 

calculeren, is hier prima mee om te gaan. Idealiter zou Wendy nog meer aan sport doen, en ze 

weet dat ze dit ook meer zou doen als ze hierin door bijvoorbeeld een arts, gestimuleerd zou 

worden. Vanwege haar drukke andere werkzaamheden staat het echter nu even op een wat 

lager pitje.  
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