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‘Pas na borstkanker heb ik mij ontwikkeld’ 

 

Het verhaal  van Nasira, een pittige vrouw met een bijzondere 

achtergrond, bij wie in 2011 borstkanker ontdekt werd.   

 

Door: Ester Wisse 

April-Juli 2015 

 

Inleiding 

Nasira is in 1972 geboren op Curaçao, waar haar van origine Portugese ouders twee jaar 

daarvoor vanaf Madeira naar toe verhuisd waren. Haar vader werkte al een tijdje als 

gastarbeider bij Shell in Willemstad en heeft op een gegeven moment zijn familie ook laten 

overkomen. Nasira’s zus is ongeveer 5 jaar ouder dan zij. Deze zus was twee jaar toen het gezin 

naar Curaçao verhuisde. Nasira heeft ook nog drie jongere broers. De jeugd van Nasira was 

niet makkelijk. Doordat haar vader alcoholist was, waren er veel ruzies en problemen in het 

gezin. Volgens Nasira heeft zij zich daardoor in haar jeugd niet optimaal kunnen ontwikkelen.  

Haar vader is inmiddels overleden aan kanker en dit was volgens Nasira vooral te wijten aan 

zijn ongezonde levenswijze. Haar moeder woont nog op Curaçao.  

 

Toen Nasira 20 was, is ze verhuisd naar Nederland, om te gaan studeren.  Haar vader, moeder 

en broers bleven op Curaçao. Haar oudere zus woonde toen al in Nederland, in één van de 

grote steden. Nasira is eerst bij haar ingetrokken en ging voeding en diëtiek studeren aan een 

hogeschool in een andere stad. Na een half jaar is ze ook in deze stad gaan wonen. Ze heeft 

ongeveer zes jaar gestudeerd, maar heeft door omstandigheden haar opleiding net niet 

afgemaakt. In 1998 is ze gestopt met school. Tijdens haar studie heeft ze haar Islamitische man 

ontmoet, waarmee ze eerst samenwoonde en in 1995 trouwde voor het Islamitische geloof, 

nadat zij zichzelf bekeerd had tot de Islam. Nasira’s man is oorspronkelijk afkomstig uit Tunesië 

en samen met haar man heeft Nasira drie kinderen. Haar oudste dochter is bijna 16 jaar en zit 

in 3 VWO. Haar tweede dochter is bijna 10 en haar zoontje zit nu in groep 4. Nasira werkt 

parttime als medewerkster housekeeping in een hostel en is daarnaast vrijwilligster bij een 

stichting die voorlichting geeft over borstkanker in verschillende talen en die vrouwen met 

borstkanker van niet Nederlandse afkomst ondersteunt. Deze stichting organiseert elke maand 

een wandeling waar Nasira regelmatig aan deelneemt. Vanuit deze hoedanigheid heb ik, de 
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onderzoekster, Nasira ook leren kennen. Daarnaast is Nasira ook actief lid van de ouderraad 

van de basisschool waar haar jongste dochter en zoontje op zitten en is ze bezig met het 

behalen van haar rijbewijs. 

In 2011 ontdekte Nasira een knobbeltje in haar borst, wat voor haar het begin betekende van 

een periode met borstkanker. Hieronder volgt haar verhaal over het leven met borstkanker en 

de rol van bewegen daarin. Dit verhaal is gebaseerd op een twee uur durend gesprek dat ik 

met haar had, en andere, meer informele gesprekken tijdens de maandelijkse wandelingen.  

 

‘Voordat ik de operatie inging, was ik best wel fit’  

Toen Nasira een knobbeltje in haar borst ontdekte, dacht ze eerst dat het wel niets zou zijn. 

Omdat ze het zo druk had, ging ze er niet direct mee naar de huisarts. Toen ze dit na enkele 

maanden wel deed, adviseerde deze haar het een paar maanden aan te kijken, om te kijken of 

er gedurende de menstruatiecyclus verandering in zat. Ook toen gingen er weer enkele 

maanden en een reis naar Tunesië overheen voordat dat Nasira terug ging naar de huisarts. 

Toen ze op een gegeven moment pijn voelde doorstralen van haar borst naar de oksel, ging ze 

haar borsten nog eens extra controleren en voelde toen een tweede knobbeltje.  

 

‘En dat was dan voor mij het signaal van hé, ik heb het te lang laten liggen. Weet je, door 

de drukte, de stress: huisvrouw, de kinderen, ik bracht de kinderen altijd naar school en ik 

haalde ze weer op, en ja, ik werkte in de thuiszorg toen nog. Dus ja, ik deed veel, dus ja, 

weet je, je gezondheid. Ik dacht;  “wat ik voel, het zal wel niets zijn”. Maar goed, toen ik 

wat pijn voelde toen dacht ik wel van nee, hier moet ik wel iets mee, ik moet naar de 

huisarts.’ 

 

Toen de huisarts zag dat Nasira toch wel wat ongerust leek, stuurde deze haar door voor een 

mammografie. Na de mammografie werd ook direct een bioptie gedaan, maar Nasira raakte 

nog niet in paniek en zei tegen zichzelf dat dit vast een standaard procedure zou zijn. Twee 

dagen later kreeg ze de uitslag en die bleek toch niet helemaal positief te zijn, er waren kanker 

cellen gevonden. Zelf bleef ze echter nuchter en ging rustig het volgende onderzoek in, een 

petscan waarbij men ging kijken of er uitzaaiingen elders in het lichaam waren. Dit onderzoek 

vond Nasira heel moeilijk, omdat ze lang stil moest zitten. Op de petscan werd geconstateerd 

dat er een lymfeklier actief was, iets wat er op kan duiden dat er uitzaaiingen zijn. Ook hier 

werd een biopt van genomen, maar wederom was Nasira niet ongerust. Ze wist dat ze een 

ontsteking had aan haar teen, toen de petscan werd gedaan en dat dit waarschijnlijk de 

oorzaak was van de actieve lymfeklier. Ze kreeg gelijk, gelukkig geen uitzaaiing naar de rest van 
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haar lichaam, maar de tumor in haar borst was wel vrij groot. Haar man, die nog in het 

buitenland zat, kwam terug en samen met hem besprak ze met de arts de mogelijkheden voor 

behandelingen. Als snel bleek dat een borstamputatie de beste optie was, want bij een 

borstbesparende operatie zou er niet veel van haar borst overblijven. Nasira herrinnert zich 

nog goed dat ze de dag na het slachtfeest geopereerd werd. Haar hele borst werd verwijderd, 

en achteraf was het goed dat dit gedaan is, want de twee tumoren bij elkaar bleken al zeven 

centimeter groot te zijn. Na de operatie volgde een serie bestralingen. Hier kwam Nasira naar 

eigen zeggen lichamelijk goed doorheen, alhoewel ze door de operatie nog wel veel vocht 

vasthield in haar borst. Dit moest eerst door de mammacareverpleegkundige verwijderd 

worden, omdat dit anders het effect van de bestraling zou kunnen verminderen. Mentaal had 

Nasira echter wel wat meer moeite met het bestralen, omdat ze daarvoor haar bovenlichaam 

moest ontbloten en er ook regelmatige mannelijke radiologen aanwezig waren. De 

Marokkaanse radioloog die Nasira had voorgelicht over de bestralingen, snapte haar 

bezorgdheid, maar kon niet altijd garanderen dat ze ‘een vrouw zou krijgen’. Wat hij wel 

beloofde was, dat als hij dienst zou hebben en er zou ook een vrouwelijke collega aanwezig 

zijn, hij de vrouwelijke collega het voorwerk zou laten doen. Bij dit voorwerk werd Nasira 

geholpen precies op de juiste manier voor het bestralingsapparaat te zitten.  Zelf zou hij dan 

het  bestralingsapparaat bedienen, zodat hij Nasira niet bloot zag. Aan deze belofte heeft hij 

zich in ieder geval wel gehouden. Hij was er echter niet altijd, dus het kwam ook voor dat 

Nasira geholpen werd door een andere mannelijke radioloog. Ze vond dit niet heel prettig, 

‘maar op een gegeven moment ging het wel’.  

 

Na de bestralingen volgde een chemobehandeling, van zes kuren. Nasira vertelt over wat ze 

toegediend kreeg en hoe dit verliep.  

 

‘Afgekort heet het TAC. Taxotaire hulpeldepup huppeldepup, weet ik niet meer uit m’n 

hoofd. Al die termen, maar ik weet dat de afkorting TAC is. T staat voor een medicijn, A 

staat er ook voor een en C ook. Dus drie typen medicijnen. Ja, die dan als chemo worden 

gegeven. Dus eerst de ene, daarna de andere en daarna dus nog een. Ik weet wel, bij één 

van hun had ik een hele zware reactie. De eerste keer al. Die ene die het langst duurt. Die 

moet één uur druppelen. Al bij de eerste minuut was ik heel rood als een tomaat. 

Tenminste, dat zeg mijn man dan. Dus ik voelde me niet lekker en dus stopten ze het gelijk 

en toen hebben ze even de arts geraadpleegd. En toen kreeg ik dus eerst een soort anti- 

allergisch middel gedruppeld en dan die chemo. En die hebben ze dan, in plaats van 1 uur 

druppelen, 2 uur druppelen gedaan. En elke keer dat ik ging, probeerden ze iets sneller.’ 
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Behalve de allergische reactie had Nasira weinig bijwerkingen van de chemokuur. Ze voelde 

zich wel wat moe, maar was niet misselijk en ging meestal vanaf de tweede dag na de kuur wel 

weer wat dingen doen. ‘Ik ben niet zo iemand die onnodig in bed gaat liggen’. Nasira vindt dat 

zij heel goed door de chemobehandelingen heen is gekomen, en dit werd ook bevestigd door 

de mammacare verpleegkundigen, zeker wanneer zij haar vergeleken met sommige andere 

patiënten. Nasira denkt dat dit komt doordat zij, voordat ze operatie inging, best wel fit was. 

Hoewel zij in haar jeugd en latere leven weinig ‘echt’ gesport heeft en pas in Nederland de 

fiets is gaan gebruiken als dagelijks vervoersmiddel, is ze wel altijd sterk en fit geweest.   

 

‘Ik deed ook best wel veel, ik fietste al veel, dus ja, ik was best mobiel, het was niet dat ik 

thuis op de bank alleen maar zat en huisvrouw was. Ja ik was ook huisvrouw, maar ik ging 

ook de kinderen naar school brengen op de fiets, ik ging ze ophalen op de fiets, ik had zelf 

zo'n fietskar achter me, met twee kinderen. Ik deed boodschappen, ik deed best wel veel. 

Dus ik weet nog dat de mammacareverpleegkundige tegen mij zei: “Ja, met jou zal het 

goed komen, ja want je bent al fit, je bent niet dermate ziek en dat bepaalt eigenlijk ook 

hoe sterk je bent, hoe je er doorheen komt, door het ziekte proces en de behandeling”. Ja 

dat denk ik ook wel’.  

 

Na ongeveer vier maanden chemokuur moest Nasira met anti-hormoontherapie beginnen, 

omdat ze een tumor had gehad die vrouwhormoon gevoelig was. Ook hier had Nasira wel 

moeite mee, omdat deze medicijnen verschillende bijwerkingen kennen, bijvoorbeeld een 

verhoogde kans op baarmoederhalskanker. Het meest vervelende vond Nasira echter dat ze 

door deze medicijnen in de menopauze gehouden werd. Na haar tweede chemo stopte haar 

menstruatie al. Een kinderwens had zij niet meer, maar het uitblijven van de menstruatie had 

wel gevolgen, onder andere vanwege haar geloof.  

 

‘Dus ik had zoiets van: “ja, ze ontnemen tien jaar van mijn leven”. Want officieel zou ik nog 

menstrueren tot misschien wel mijn vijftigste en daar had ik psychisch wel meer moeite 

mee. Want dan menstrueer ik niet meer en dat betekent dat ik ook geen pauze meer heb 

in mijn gebed. Want een vrouw is verplicht te bidden in de Islam, maar als ze menstrueert, 

dan heeft ze een pauze. Want ze is dan niet rein zeg maar. Maar ik heb nu geen pauze 

meer (lacht)’.  

 

Nasira heeft zich wel even afgevraagd of ze wel zou beginnen aan de hormoontherapie en 

heeft goed gevraagd of en hoeveel maal het de kans kleiner zou maken dat de kanker terug 

zou komen. Dat scheelde meer dan tien procent en dit was volgens Nasira toch een belangrijk 
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voordeel. Ze begon met slikken van Tamoxifen, met in haar achterhoofd het idee dat ze altijd 

nog zou kunnen stoppen of overstappen naar een ander medicijn, mocht ze teveel last krijgen 

van bijwerkingen. Ze vindt nu dat de bijwerkingen meevallen. Af en toe heeft ze wel 

opvliegers, maar die beginnen ook minder te worden naarmate ze het medicijn langer slikt. Ze 

heeft begrepen van haar arts dat ze over een aantal jaar, als ze dit medicijn 5 jaar heeft 

gebruikt, over zal stappen naar een ander soort tablet, die wel dezelfde functie heeft.  

 

‘Ik kwam er eigenlijk zelf mee’  

Naast de opvliegers kan een bijwerking van het gebruik van de anti hormoon-medicijnen zijn 

dat er sneller bontontkalking optreedt. Hierop wordt Nasira één keer in de twee jaar 

gecontroleerd en tot nu toe is bij deze controles nog niets gevonden. Wel vertelde de arts die 

deze controle deed haar dat het goed zou zijn te gaan hardlopen want ‘hardlopen is het beste 

tegen botontkalking’.  

 

‘Maar ik zei; “ja, sporten, ik doe al zo veel vind ik zelf”. Ja kijk, ik ga nog steeds fietsen. Ik 

ben vrijwilligster bij (naam stichting), ik zit in de ouderraad, ik doe daar ook best wel veel. 

Morgen hebben we koningsspelen. Ja, en ik werk inmiddels weer. Sinds 5 april 2014, dus ik 

ben nu weer dat ik een jaartje aan het werk als parttime medewerkster housekeeping bij 

(naam hostel). Dat is ook stofzuigen, dweilen, afstoffen, dus je bent in beweging. Dus als 

ik, nou ja, het liefst wil ik wel sporten, maar ik heb er niet echt de tijd voor. En ja, dus ik 

vind dat ik al genoeg beweeg’. 

 

Daarvoor, tijdens en na haar behandelingen in het ziekenhuis heeft Nasira weinig adviezen 

gekregen om te gaan bewegen, dit was echter wel iets waar zij toen naar op zoek was.  

 

‘Ik kwam er eigenlijk zelf mee. Want na de chemo vond ik dat ik ben aangekomen. Ik weet 

niet of dat echt een bijwerking van de chemo was, of je als het ware echt opzwelt ofzo, of 

dat je vocht vasthoudt ofzo, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik vond dat ik was 

aangekomen. Want met de chemo kreeg ik ook meer trek eigenlijk, op één of andere 

manier in loop van de dagen. […]. Dus ik ging ook eten. En eigenlijk was ik wel bewust van 

dat ik moest uitkijken met wat ik at, want ik wilde niet al te veel aankomen, maar 

waarschijnlijk hield ik ook gewoon veel vocht vast. En het schijnt ook bij de anti hormoon 

therapie, dat het ook een bijwerking is dat je vocht vasthoudt. Dus ik had zoiets van ja, ik 

wil niet al te veel aankomen. Dus ik kwam er zelf mee; bewegen met kanker of zo iets. Ze 

hadden wel programma's in het ziekenhuis en de internist oncoloog heeft mij toen wel 

doorverwezen, want ik vroeg er zelf naar’.   
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Nasira heeft bekeken welke mogelijkheden er waren vanuit het ziekenhuis om te gaan 

bewegen, maar inmiddels ging zij ook al naar een huidtherapeute, omdat ze veel vocht vast 

hield. Deze therapeute adviseerde haar om niet het programma in het ziekenhuis te gaan 

volgen, omdat dit niet specifiek op borstkanker alleen gericht was. Het was bedoeld voor 

mensen met allerlei soorten kanker. In plaats daarvan raadde zij Nasira aan naar een collega 

fysiotherapeute te gaan, die een speciaal programma verzorgde voor vrouwen met 

borstkanker. Dit leek Nasira wel wat. Eigenlijk wilde ze beide programma’s volgen, maar dit 

werd helaas niet beide vergoed door de verzekering, dus koos ze ervoor om naar de 

gespecialiseerde fysiotherapeute te gaan.  

 

‘Dus ik heb gekozen voor vrouwen onder elkaar en specifiek voor vrouwen na borstkanker. 

En dat heb ik ook gedaan, ongeveer vijf of zes maanden. En dat heeft wel geholpen. Ik vind 

wel dat ik daar heel veel aan heb gehad. Want ik, kijk aan die apparaten, ik weet niet wat, 

een soort fitness apparaat, maar dan speciaal voor deze soort spieren. Dat je dan zo ver 

mogelijk kan oefenen en elke keer leg je het gewicht hoger. Dus dat is het, je bouwt het 

ook op, waardoor je die kracht langzaam weer opgebouwd wordt en waardoor het ook 

soepeler wordt. We hadden het eerste half uurtje, in een groepje aan de apparaten en het 

laatste half uur een soort conditie gebeuren, een warming up en zo en ook een fitness 

gebeuren. Na de operatie kon ik mijn arm echt niet op een bepaalde manier bewegen 

maar toen, die spier moest ik juist gebruiken bijvoorbeeld. Dus je leert gewoon dat je 

bepaalde spieren hebt en hoever je daar mee kunt gaan en probeert toch zover mogelijk 

te gaan, zonder dat je pijn hebt en als je dat doet, dat is echt zo goed. Want naar mijn 

gevoel heb ik geen beperkingen nu. Terwijl je vaak hoort van andere vrouwen, 

bijvoorbeeld van: “Ja, deze arm is toch nooit meer de oude geworden”’.   

 

Nasira heeft het gevoel dat ze dus vrijwel volledig hersteld is van de operatie en 

behandelingen. Ook van het vocht dat ze eerst vasthield, heeft ze geen last meer. Voor 

wondjes aan haar arm moet ze nog wel opletten, omdat ze nog wel een oedeemarm zou 

kunnen ontwikkelen. Volgens Nasira kun je dit echter ook goed voorkomen door je arm in 

beweging te houden. ‘Dus het is eigenlijk allemaal bewegen, bewegen en mobiel blijven. Dus 

wat dat betreft is bewegen wel gezond, bij een heleboel kwaaltjes’.  Bewegen is dus ook één 

van de dingen die Nasira adviseert aan de vrouwen die ze voorlichting geeft of met wie ze 

spreekuur gesprekken voert.  
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‘Nou als ik het heb over bewegen, nou kijk. Natuurlijk als je kan sporten, dan doe je dat 

gewoon. Maar bij deze vrouwen, huisvrouwen die al heel lang, heel veel doen op een dag, 

wil je dan misschien meer het wandelen stimuleren, of de trap nemen in plaats van de lift. 

Of pak eens de fiets of ga eens fietsen. Dus gewoon die kleine stapjes. Je kan bij sommige 

vrouwen moeilijk verwachten dat ze dan in de fitnessruimte gaan.’ 

 

Ook Nasira zelf zou niet zo snel zelf naar een fitness gaan. Ze vond het wel prettig in de groep 

met vrouwen met borstkanker, maar over een regulier fitness abonnement twijfelt zij sterk.  

 

‘Waar ik moeite mee heb is dat je dan betaalt en dan kan je drie of twee keer in de week 

gaan, maar je gaat maar een keer en aan het eind van de maand ben je niet eens die 

laatste week gegaan, dus dat is dan een verlies voor mij. Dus als ik het wil doen, dan moet 

ik er ook echt voor gaan, wil ik niet dat verlies hebben. Dat is één. Dus economisch gezien 

moet ik het er wel voor over hebben. Het tweede is dat ik niet veel tijd heb. Ik wil het wel, 

en ik probeer mijn dochter ook daarbij te betrekken, want die moet ook wat meer gaan 

bewegen. Die is 15 en zij wil ook het liefst met iemand gaan. Dus wij zouden elkaar daarin 

misschien ook kunnen stimuleren. Maar dan kan het ook zijn dat je gaat en dan alleen 

maar van die slanke vrouwen ziet en dat speelt ook. Onbewust, is dat ook een beetje een 

probleem. Ja, ik weet niet, dat is ook misschien een drempel, ik weet niet’.  

 

Voor haarzelf zou het dus niet perse hoeven, omdat ze voor haar gevoel al genoeg beweegt, 

maar misschien zou het voor haar dochter wel goed zijn om samen naar de fitness te gaan. Aan 

de andere kant zou bewegen in de buitenlucht wellicht ook beter zijn voor haar dochter, 

Nasira zelf heeft bijvoorbeeld veel baat bij lekker buiten fietsen en wandelen. Wat nog een 

andere belemmering zou kunnen zijn om bij een regulier fitnesscentrum te gaan is het aspect 

van gemengd sporten.  

 

‘Toen (in het groepje vrouwen met borstkanker) vond ik het prachtig. Daar had ik geen 

moeite mee. We waren ook met vrouwen onder elkaar, en ik kon gewoon een t-shirtje 

aan. Want ja, dat is misschien ook waarom je allochtone vrouwen niet zo snel ziet 

fitnessen, het moet onder vrouwen zijn. Als er ook mannen rondlopen, dan zie je geen 

allochtone vrouw die Moslim is. Die gaan zich niet mengen, dat gaan ze niet doen. Dat zul 

je echt niet zien. En daar is ook een drempel. Voor mijn gevoel ook. Als ik kies om ergens 

naar toe te gaan, moet het alleen voor vrouwen zijn. Dat moet je dan zeker weten. Je zult 

mij niet in een fitnesscentrum vinden waar mannen en vrouwen gemengd zijn. Dan voel ik 

mij ook niet zo prettig. Dus dit was echt ideaal, met vrouwen onder elkaar, en dan 

verschillende leeftijden’.   
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Door het te vertellen kun je alleen maar begrip krijgen 

Tijdens de periode dat Nasira behandeld werd, heeft zij informatie ingewonnen over 

mogelijkheden tot borstreconstructie. In het begin was ze hierin wel geïnteresseerd, maar 

toen ze er meer over had gehoord, schrok het haar toch een beetje af. Er zijn meerdere 

operaties voor nodig en na een operatie mag je een tijd lang je arm niet belasten. Ze vindt dat 

ze het daar nu nog te druk voor heeft, ze kan het zich niet permitteren weer een paar 

maanden niet zo mobiel te zijn. Ook is ze inmiddels goed gewend aan haar borstprothese, die 

voelt ze nauwelijks zitten en ze slaapt er zelfs mee. Omdat ze in het begin tegen haar kinderen 

had verteld dat ze misschien nog een nieuwe borst zou krijgen, vraagt haar jongste zoontje er 

nog wel eens naar, hij lijkt er soms nog wel eens wat moeite mee te hebben.  Ze probeert dan 

uit te leggen dat ze een nieuwe operatie niet ziet zitten, en troost hem met het feit dat ze nog 

een andere borst heeft.  

Naast het ‘vreemde’ van het verliezen van haar borst, veranderde er in de periode van de 

operatie en de behandelingen ook veel andere dingen voor haar kinderen. Zij waren gewend 

dat hun moeder de dagelijkse verzorging voor hen op zich nam, maar dit kon op de momenten 

dat Nasira in het ziekenhuis lag natuurlijk niet. Haar man nam dit tijdelijk van haar over en haar 

schoonmoeder was met hem mee uit Tunesië gekomen om te helpen met huishoudelijke 

klusjes. De verzorging door anderen dan hun moeder, verliep wat betreft de kinderen soms 

een beetje stroef, omdat zij dit helemaal niet gewend waren. Aanvankelijk dacht Nasira dat 

haar kinderen er niet zoveel last van hebben gehad of met haar ziekte bezig waren, maar 

onbewust heeft het waarschijnlijk toch wel impact gehad. De kleuterjuffrouw van haar zoontje 

gaf bijvoorbeeld aan dat hij het er wel over had dat zijn moeder ziek was. Nasira heeft altijd 

geprobeerd zo open mogelijk over haar ziekte te zijn naar haar kinderen toe. Haar man was 

het daar in het begin niet zo mee eens. Hij wilde liever niet dat de kinderen wisten dat Nasira 

ziek was en zagen dat zij kaal in huis rond zou lopen. Hij vroeg Nasira dus haar hoofddoek in 

huis op te houden (terwijl ze die normaliter binnenshuis nooit draagt).  

 

‘Ja, op een gegeven moment hield ik dat niet vol, dat stiekeme gedoe. Want kijk, ik kan 

wel met een hoofddoek lopen thuis, maar ze waren dat niet gewend en dat stiekeme 

gedoe. Want voor bidden bijvoorbeeld, moet je een soort wassing doen. En dan is dat met 

water en dan haal je normaal ook de hoofddoek af. En dan deed ik dat en dan ging de 

badkamer op slot. Ja, dat voelde niet prettig. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, 

mijn man kan veel willen maar…..Want hij was bang dat het een hele grote indruk op hen 

zou maken. Ze zouden het hun hele leven meedragen, hun moeder kaal zien’. 
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Nasira wilde echter niet dat er geheimzinnig over gedaan werd en van haar huidtherapeute 

leende ze toen een boek, dat heette “Mama is bloot”. In dat boek werd op een voor kinderen 

begrijpelijke manier goed uitgelegd wat chemo is, wat het doet en dat een bijwerking is dat je 

haar uitvalt. Voor haar twee jongste kinderen heeft ze toen, het was inmiddels ergens in april, 

dit boek voorgelezen en gezegd dat dit ook was wat er met hun moeder aan de had was. Ook 

mochten ze voelen aan haar hoofd. Uit respect voor haar man haalde ze haar hoofddoek niet 

af, maar de kinderen wisten toen in ieder geval wel wat er aan de hand was. Nasira denkt dat 

dit erg goed voor hen is geweest, want ze gingen daarna weer gewoon spelen, maar kwamen 

later af en toe nog wel met vragen en wisten ook dat er dus over gepraat kon worden. Haar 

oudste dochter heeft Nasira het ook verteld, al voor de operatie. Omdat zij toen in groep 8 zat 

en haar vader bang was dat het van invloed zou zijn op haar studieresultaten, op haar 

citotoets, wilde hij het liever niet vertellen. Maar Nasira vond dat ze het toch wel moest weten 

aangezien zij de operatie moest ondergaan en haar dochter zeker in de gaten zou krijgen dat 

er meer aan de hand was. Achteraf gezien was dit volgens Nasira ook een goede beslissing 

omdat haar dochter een aantal jaren later vertelde dat ze het eerder ook al wel door had 

gehad, zeker omdat ze ook bepaalde spanningen in huis voelde.  

Nasira is blij dat ze er dus open over is geweest, en dit is ook wat ze nu adviseert aan andere 

vrouwen. Voor kinderen kan het van belang zijn omdat kanker ook erfelijk kan zijn, maar voor 

jezelf is het ook belangrijk om begrip te kunnen krijgen van anderen. Nasira vertelt andere 

vrouwen dat het belangrijk is er over te praten, in ieder geval in je kerngezin en met goede 

vrienden of vriendinnen. In veel allochtone gezinnen wordt dit namelijk niet echt gedaan, daar 

kan soms nog echt een taboe zijn op kanker, sommige mensen willen en durven daarom niet 

eens het woord kanker te gebruiken. In het beginsel leek dit ook bij haar man een beetje het 

geval te zijn, maar inmiddels praat ook hij er wel wat over en merkt Nasira dat het ook voor 

hem aangrijpend moet zijn geweest. Hij is met name nog bang dat dat de kanker terug kan 

komen of dat er uitzaaiingen worden gevonden.  

 

‘Het heeft zin gegeven aan mijn leven. Het heeft er een andere draai aan gegeven’.  

Nasira zelf is niet zo heel bang dat ze weer ziek zal worden en kijkt vrij nuchter op haar 

ziekteproces terug. Ze realiseert zich echter ook terdege dat het wel zou kunnen terugkomen, 

of dat het ook anders had kunnen aflopen. Door gezond te eten en te bewegen hoopt ze het 

terugkomen van de kanker enigszins zelf te kunnen beïnvloeden. Anderzijds weet ze ook dat 

gezond leven geen garantie is voor het niet krijgen van kanker, want ze kreeg het zelf ook 

terwijl ze fit was en kent ook voorbeelden van mensen die uiterst gezond leefden en toch 
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kanker kregen. Zelf denkt Nasira dat het slikken van de anti-conceptie pil bij haar misschien 

van invloed is geweest op  het krijgen van (hormoongevoelige) borstkanker. Toch heeft ze ook 

lang borstvoeding gegeven, iets waarvan gezegd wordt dat het juist de kansen op het krijgen 

van kanker weer verkleint. Kortom het is volgens Nasira nooit helemaal te verklaren waarom je 

kanker krijgt. Wat betreft haarzelf heeft ze wel sterk het gevoel dat het ‘moest’ gebeuren.  

 

‘De ziekte heeft mij wel geholpen wat zin te geven aan mijn leven. In de zin van, ik ben nu 

vrijwilligster bij stichting (naam) en ik vind voorlichting geven een van de leukste 

bezigheden. […].  Ik vind dat ik mij pas hier (in Nederland) heb gevormd zeg maar. En ik 

denk, dat ik pas na de borstkanker, dat ik dat pas daadwerkelijk ben gaan doen.’ 

 

In de voorlichtingen die zij geeft, hamert zij er bij vrouwen op dat vroegtijdig signaleren van 

borstkanker belangrijk is en dat zelfonderzoek en deelname aan het bevolkingsonderzoek 

daarbij horen. Ook Moslim vrouwen, voor wie het soms taboe is aan jezelf te zitten, probeert 

ze uit te leggen dat het belangrijk is de eigen borsten te onderzoeken en dat dit niet in 

tegenstrijd is met de Islam. Omdat Nasira zelf ook Moslima is, kunnen haar ervaringen voor 

andere Moslim vrouwen helpen in het proces van informatie verwerken en bewustwording 

creëren. Ook vrouwen die al ziek zijn, kunnen bij de stichting terecht voor lotgenoten 

ondersteuning. Toch weet Nasira, ook uit eigen ervaring, dat ondanks de verschillende talen 

die vrijwilligster beheersen, het een drempel kan zijn hulp te zoeken. Zelf is zij naar aandringen 

van haar huidtherapeute, die de oprichtster van de stichting persoonlijk kende, terecht 

gekomen bij de organisatie waar ze nu voorlichting geeft.  

 

‘Kijk, in het ziekenhuis, op de mammacare afdeling, wat ze doen is veel folders geven, 

onder andere ook over deze stichting. Maar in het begin zit je in een behandeling en je 

bent met jezelf bezig. Je gaat niet zo gauw naar een stichting. Ook tijdens mijn 

behandelingen ging ik niet zo snel zoeken naar informatie, hoewel ik natuurlijk helemaal 

geen probleem heb met de Nederlandse taal. Maar het is misschien onderbewust, ik 

dacht altijd, ik moet dit op zoeken, ik moet dat opzoeken, maar dan zat ik achter de 

computer en dan leek het of ik een soort blokkade kreeg. Ik wist niet meer wat ik moest 

zoeken. Maar misschien is dat ook goed, want als je teveel informatie hebt, dat is denk ik 

meer negatief dan positief. Maar goed, de één maakt er zelf wat van en de ander zoekt 

zich gek. Iedereen doet dat op z’n eigen manier. Later kwam dat (het zoeken naar 

lotgenoten) bij mij pas. Ik weet nog dat ik het tijdens de massages bij de oedeem 

therapeute het er over had. “Ja, misschien is het wel goed om te praten erover met 

andere vrouwen. Van hoe doen ze dat, hebben zij dezelfde bijwerkingen en dit en dat”. 
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En zij adviseerde dit. Zij kent (naam oprichtster stichting) en ze zei : “deze stichting helpt 

vrouwen, ook die Moslim zijn, of die misschien een andere kijk hebben op de zaak. Die 

kunnen daar ervaringen met elkaar delen”. Maar ik voel altijd een drempel om echt 

contact op te nemen. Dus op een gegeven moment heeft de huidtherapeute een mail 

gestuurd naar de stichting en zij zouden mij dan weer bellen. Dus op een gegeven 

moment belde (naam oprichtster stichting) mij en zo is het dan toch gekomen dat ik een 

afspraak heb gemaakt en naar het spreekuur ben gekomen. Dat was al een beetje aan 

het eind van de chemo’s’.  

 

Nasira denkt dat veel andere allochtone vrouwen, net als zij, niet zo snel dit soort initiatieven 

opzoeken, terwijl ze er juist wel behoefte aan hebben, zeker in de loop van de behandeling of 

erna.  Daarom is het belangrijk dat de vrouwen die ervaring hebben met de stichting, andere 

vrouwen in hun netwerk hier op attenderen. Alleen een attendering van de 

mammacareverpleegkundige of een foldertje is dan niet voldoende. Via andere lotgenoten 

komen de vrouwen dan ook meestal bij de stichting terecht.  

Nasira is zelf heel actief voor de stichting en mede hierdoor neemt borstkanker nog een 

belangrijk deel van haar leven in. Nu echter wel op een positieve manier. Naast haar gezin, 

werk en haar geloof is de stichting één van de belangrijkste dingen in haar leven. Het 

vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat Nasira zich kan ontwikkelen, iets dat ze naar eigen zeggen in 

haar jeugd te weinig heeft gedaan en waar ze ook niet echt in is gestimuleerd. Ze vindt dat ze 

voor haar ziekte verkeerde keuzes in het leven heeft gemaakt, deels ook uit onwetendheid en 

onervarenheid. Ze heeft nu pas het gevoel dat ze die dingen kan herstellen en meer een 

richting kan geven aan haar leven. Haar geloof heeft haar het inzicht gegeven dat dingen met 

een reden gebeuren, dus ook haar ziekte. Daarom wil ze er nu ook iets goeds van maken en 

kan ze haar ziekte goed een plek geven.  

 

Tot slot 

Het verhaal van Nasira bevat verschillende interessante aspecten waar ik graag wat nader op 

in ga. Eén van de eerste dingen die opvalt, is dat het verhaal van Nasira veel nadruk legt op het 

interfereren van de ziekte met verschillende categorieën van sociaal verschil, zoals 

sekse/gender, leeftijd, etniciteit, klasse en geloof. Borstkanker is een ziekte die voornamelijk 

voorkomt onder vrouwen en nadrukkelijk verbonden is met de lichaamskenmerken van de 

vrouw. Als gevolg van de ziekte wordt de borst, voor veel vrouwen toch ‘privé-domein’ 

blootgelegd aan ‘het oog van buitenstaanders’, zoals (mannelijke) artsen en andere medische 

professionals, iets wat voor de vrouw niet altijd prettig kan zijn. Het voorbeeld dat Nasira 

noemt over het ontblooten van het bovenlijf tijdens de bestralingen, laat dit goed zien. In haar 
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geval speelt mogelijk ook het geloof nog als versterkende factor mee. Het Westerse medische 

systeem is er niet altijd goed op ingericht de voorkeuren en wensen van vrouwen te kunnen 

honoreren. Bij een ander gevolg van de ziekte dat Nasira benoemt, namelijk het moeten 

slikken van anti-hormoon-tabletten, spelen gender en leeftijd een rol en in het geval van 

Nasira ook het geloof. Door de anti-hormoon-tabletten is zij vervroegd in de overgang 

gekomen, iets dat er voor zorgde dat haar menstruatie stopte en haar ‘tien jaar van het leven 

heeft ontnomen’. Ook zorgde dit voor een andere beleving van het geloof, waarin ze nu ineens 

geen pauzes meer kan nemen bij het bidden. Nasira is hier inmiddels aan gewend, maar dit is 

iets waar de ‘westerse artsen’ die Nasira deze tabletten voorschreven mogelijk ook geen 

rekening mee hebben gehouden. Verder speelt het samenspel tussen etnische 

afkomst/cultuur, gender, opleidingsniveau en sociaal economische achtergrond ook een rol in 

het verhaal van Nasira en de verhalen die ze over andere vrouwen vertelt. Niet in iedere 

cultuur is het gewoon om openlijk over borstkanker te praten en veel vrouwen waar de 

stichting waar Nasira vrijwilligster voor is, zich op richt, hebben te maken met een taboe op 

kanker en kunnen niet gemakkelijk bij informatie komen die hen helpt vroegtijdig kanker te 

signaleren of hulp te zoeken bij kanker. Gender, taal, cultuur en opleidingsniveau of een 

combinatie hiervan kunnen van invloed zijn op het ontstaan van sociale verschillen en 

ongelijkheid. De stichting van Nasira probeert iets te veranderen aan deze sociale  ongelijkheid 

door vrouwen met borstkanker te empoweren om zo beter om te kunnen gaan met hun ziekte 

proces. Voor Nasira zelf is dit ook zeer belangrijk geweest, zij geeft aan zich persoonlijk veel 

ontwikkeld te hebben door het werk voor de stichting en dat zij nu beter weet hoe ze haar 

talenten en kwaliteiten kan inzetten.  

Wat betreft het bewegen voor, tijdens en na kanker spelen de sociale achtergronden van 

Nasira ook een rol. Ze heeft in haar jeugd weinig kansen gehad echt sport te beoefenen, maar 

is wel altijd fit en in beweging geweest. In Nederland is zij de fiets fanatiek gaan gebruiken als 

vervoermiddel, iets dat haar veel vrijheid heeft gegeven en ook zorgt voor een portie 

dagelijkse beweging. Het bewegen in een groepje voor vrouwen met borstkanker bij een 

gespecialiseerde fysiotherapeute heeft haar tijdens en na haar operatie en behandelingen 

fysiek erg geholpen. Het revalidatie programma in het ziekenhuis dat haar aangeboden werd, 

leek minder geschikt voor Nasira en samen met haar huidtherapeute heeft Nasira toen zelf 

gekeken wat het beste bij haar zou passen. Dat wat medisch filosoof Annemarie Mol (2006) 

omschrijft als ‘dokteren’ – samen zoeken naar de zorg die het beste past bij iemands manier 

van leven – heeft Nasira tijdens haar ziekte proces veelvuldig gedaan. Deels door zich goed te 

laten adviseren en deels door eigen initiatieven en inzichten, heeft ze de zorg uitgekozen die 

het beste bij haar leefwereld en sociale achtergronden past. Ook hier blijkt weer dat de 
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‘Westerse (en ‘mannelijke’)’ kijk op zorg en bewegen, niet altijd match met wat vrouwen met 

borstkanker zelf ervaren als prettig en passend bij hun leven. Voor Nasira zijn wandelen,  

fietsen en activiteiten met vrouwen onder elkaar, zoals de wandelingen die vanuit haar 

stichting worden georganiseerd, prettiger dan bijvoorbeeld hardlopen of fitnessen, die in het 

kader van het ‘evidence based’ denken door de medische wereld vaak wel geadviseerd 

worden.  

Het tweede dat opvalt in het verhaal van Nasira is haar benadering van het lot en 

zelfbeschikking, wanneer het gaat om gezond en ziek zijn. Enerzijds denkt Nasira dat je niet 

ziek worden of beter worden kunt beïnvloeden door gezond leven. Wat betreft haar vader 

denkt Nasira bijvoorbeeld sterk dat hij kanker kreeg door zijn ongezonde leefwijze. Anderzijds 

weet zij ook dat gezond leven niet in alle gevallen zorgt voor niet ziek worden. Ze is er 

bovendien ook van overtuigd dat dingen gebeuren met een bepaalde reden, mede ingegeven 

door haar geloof. Haar eigen ziekte  bijvoorbeeld is met een reden in haar leven gekomen. Het 

heeft haar zin gegeven en er voor gezorgd dat ze zich is gaan ontwikkelen.  

Dit brengt me direct bij het derde laatste punt van deze slotbeschouwing van Nasira’s  verhaal; 

namelijk de overeenkomst met wat wetenschapper Arthur Frank in zijn typering  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. Mensen die zich herkennen in dit zoektocht verhaal geven net als Nasira, 

vaak aan dat de ziekte hen ook iets positiefs gebracht heeft. Voor Nasira betekent dit dat ze 

haar eigen ziekte verhaal en ervaringen kan inzetten om anderen te helpen en zichzelf op die 

manier ook verder te ontwikkelen.  Nasira komt in dit proces over als een zeer sterke vrouw 

die op een intelligente wijze gebruikt heeft gemaakt van de krachten van anderen en haar 

eigen krachten, die ze inmiddels goed weet in te zetten om daar ook anderen kracht mee te 

geven.   
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