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Een aantal verhalen uit dit boek werden eerder op social 
media gepubliceerd. Dit vonden lezers:

‘Alles in één zucht gelezen.’

‘Heel mooi eerlijk stuk, dit wordt een boek toch?’ 

‘Kippenvel…’

‘Ik liet dit lezen aan een vriendin, die kanker heeft, en ze heeft zich 
kapot gelachen.’

‘Wow, wat een verhaal! En wat mooi dat je ons er in mee laat 
kijken. Dit zal voor mensen een inspiratiebron gaan zijn en veel 
mensen zullen er kracht uit kunnen halen.’

‘Elke keer weer lees ik met verbazing hoe eerlijk en steengoed je dit 
schrijft!’

‘Wat een fijn verhaal... Nee, niet dat jij en je kamergenoten zakken 
gif naar binnen gepompt krijgen en nee, ook niet dat jullie zo 
ontzettend ziek zijn. Maar dit verhaal vertelt mij echt hoe het is. 
Dankjewel daarvoor.’ 

‘Holy. Fuckatoli. Wat. Een. Verhaal.’

‘Wil je hier alsjeblieft een boek van maken?’

‘“Elk nadeel heb zijn voordeel”. Mooi dat je zo omdenkt.’

‘Dank je wel voor je openheid van je proces. Het helpt zo enorm om 
als naaste van iemand die ziek is te weten wat een rollercoaster 
aan emoties er voorbijkomt.’ 

‘Ik ken je niet, maar ben geraakt door je verhaal. Dank je wel voor 
het delen. Het zet m’n hart patsboem helemaal open.’ 

‘Wow. Dat je de donkere zijde van het leven zo mooi op kan 
schrijven is een ware kunst. Heel veel sterkte!!’ 

‘En waarschijnlijk bundel je straks alles in een boek, want dat 
wordt het vast, een boek. Door jou kan ik zelfs glimlachen om het 
woord “kankermutsje”.’
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Ter nagedachtenis aan

Bettine Admiraal-Krijgsman 
Bettine was een vriendin over wie ik vertel in ‘Ik verlies mijn haar, 
maar niet mijn staart’. Zij was gek op taal en fouten verbeteren; 
wat had ze dit boek graag met een rode pen nagekeken. Ze was 
de positiefste persoon die ik ooit heb gekend. Zelfs toen ze ziek 
was wist ze je altijd een goed gevoel te geven en kreeg ze je vaak 
aan het lachen door haar tumorhumor. ‘Het zit allemaal tussen 
mijn oren!’ zei ze dan. Of: ‘Ik krijg extern geheugen!’ Bettine 
overleed op 39-jarige leeftijd, een jaar nadat ze haar diagnose 
kreeg. Ze had geen schijn van kans en maakte zich hard voor 
bewustwording om het gebruik van het woord ‘strijd’ bij kanker 
op verschillende online platforms. Speciaal voor haar schreef ik 
‘De Grote Oceaan’. 

Jaap Dekker 
Jaap was de vader van mijn oudste vriendin over wie ik vertel 
in ‘Biljartbal’ en ‘Geen haar meer’. Ik heb hem gekend zolang 
ik mezelf kan herinneren, vanaf het moment dat ik gezichten, 
stemmen en namen kon onthouden. Jaap kreeg mij altijd aan 
het lachen door simpelweg met zijn kenmerkende stemgeluid 
en volume ‘Hé, Sas!’ te roepen. Of door hardop te lachen. Geen 
mens lacht zo leuk als Jaap dat deed. Hij kreeg zijn diagnose vlak 
nadat ik die van mijzelf kreeg. Twee maanden later overleed hij. 
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Wil Smits 
Wil was de moeder van een oud schoolvriendinnetje over wie 
ik vertel in ‘De eerste keer’ en ‘Ondertussen, bijna niet in de 
huiskamer (deel II)’. Ik zag haar voor het eerst in achtentwintig 
jaar in het ziekenhuis, op de afdeling oncologie. Ik kreeg die 
dag mijn eerste chemokuur, zij haar zoveelste; ze was de tel 
kwijtgeraakt. Wil was ongeneeslijk ziek, en toch zag ze de 
chemo als haar beste vriend. Ik bezocht haar elke chemokuur 
in haar eigen kamertje (zij zat niet in de huiskamer) en dronk 
dan een kop koffie met haar. Ik heb ontzettend veel steun gehad 
aan onze gesprekken. Wil overleed een halfjaar na onze laatste 
ontmoeting in het ziekenhuis. 

Corry Bolle
Corry was ‘Kankermutsje’ – een van mijn ‘oncie-vrienden’ over 
wie ik vertel in ‘Vriendjes in de huiskamer’ en ‘Ondertussen, 
bijna niet in de huiskamer (deel I en II)’. Ik ontmoette haar in de 
huiskamer van de afdeling oncologie in het ziekenhuis. We zaten 
een aantal keer op hetzelfde chemokuur-‘ritme’, en we konden 
het goed met elkaar (en met Kletskous – die ontmoet je, samen 
met mij, ook in de huiskamer) vinden. Het toverwoord tijdens 
onze ontmoetingen was gezelligheid. We zaten een heel klein 
beetje in het zelfde schuitje, Corry en ik. Een heel klein beetje, 
want bij haar was de kanker op een andere plaats in haar 
lichaam teruggekomen en uitgezaaid. Corry overleed bijna  
een jaar na onze laatste ontmoeting in de huiskamer van 
afdeling oncologie. 
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There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.

Leonard Cohen
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Verhalen over mijn niet zo normale leven als patiënt

Saskia Maaskant
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Ik verlies mijn haar, maar niet mijn staart*

Dit bericht plaatste ik op 29 juni 2021 op mi jn socials. Het 
bericht ging een soort van viraal. Ik kreeg zelfs reacties van 
mensen die ik niet kende. Het was overweldigend, in alle 
opzichten. 

Deze meermin verdronk bijna, in de afgelopen vier weken. In 
weggestopte zorgen, angst en andere emoties. Ik zat in een 
achtbaan, in een hyperloop, met loopings die snel achter elkaar 
kwamen. En nu heb ik eindelijk een diagnose. En die is hard en 
rauw en eng. Het komende halfjaar wordt erg zwaar voor mij en 
mijn gezin. 

Hoewel het op de sociale media (gezien mijn nominatie voor 
de Thea Beckmanprijs) lijkt alsof ik alleen maar leuke dingen 
meemaak, is dat beslist niet het geval. Op socials ben je nooit 
helemaal jezelf. Je bent het personage dat je zelf neerzet. En juist 
dat – het mezelf zien als een personage van een boek – heeft er 
misschien wel voor gezorgd dat ik de afgelopen periode zo sterk 
doorgekomen ben. Meerminnen verdrinken niet. Daar houd ik 
mezelf aan vast.

Ik leid al ruim een jaar aan veel vage gezondheidsklachten, 
zoals een gekmakende, allesoverheersende chronische jeuk 
en nachtzweten. De huisarts bagatelliseerde dat een beetje 
en concentreerde zich erg op de symptomen – daar kwam 
ik niet veel verder mee. Maar sinds februari was er die grote, 
harde bobbel bij mijn sleutelbeen. Vlak bij het ‘v-tje’ waar je je 
slikbeweging maakt. Ik heb daar eigenlijk niemand over verteld 
en ging er in mei pas mee naar de huisarts. Een goede, veel te 
jonge vriendin was namelijk overleden. Ik had daar heel veel 
verdriet van, maar het zette me ook met twee benen op de 
grond: ik bedacht dat bobbeltjes, óók op jonge leeftijd, niet 
onschuldig hoeven te zijn. 
Meteen nadat ik met ‘de bult’ naar de huisarts ging, is mijn leven 
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in een medische achtbaan terechtgekomen. Een uur na de echo 
in het ziekenhuis kwam het telefoontje: ‘Niet goed. Er zitten nog 
meer dikke lymfeklieren onder het sleutelbeen. Je moet op zo 
kort mogelijke termijn naar een internist.’ Dat telefoontje kwam 
een halfuur nadat ik euforisch had bekendgemaakt dat mijn 
historische roman Meerminnen verdrinken niet op de shortlist 
van de Thea Beckmanprijs stond. Ik stortte van het dak van de 
boekenhemel naar de diepste krochten van de oceaan. 

Zo belandde ik binnen twee dagen bij een internist en er 
volgden in de weken daarna een bloed- en urineonderzoek, een 
onderzoek bij de KNO-arts, een CT-scan van hals, borst en buik 
en een punctie van ‘de bult’. 

De bloeduitslagen en CT-scan brachten geen goede uitslag. 
De scan bracht nog veel meer dikke lymfeklieren aan het licht: 
onder mijn borstbeen. En het bloedonderzoek sloot uit dat mijn 
lymfeklieren zo dik waren door infectieziekten of virussen. Ik 
werd halsoverkop binnen vier dagen ingepland voor een PET-
scan van het hele lichaam. 

Al die onderzoeken vonden plaats over een periode van 
tweeënhalve week. Het was natuurlijk fantastisch dat ik zo’n 
vipbehandeling in het ziekenhuis kreeg, maar het was ook 
heel beangstigend. Waarom propten ze me, ondanks corona, 
overal tussendoor? Waarom moest alles op zulke korte termijn? 
Waarom bleef de internist telkens maar hameren op ‘We 
moeten uitsluiten dat dit kwaadaardig is’?

Het radioactieve suiker liet met de PET-scan diverse klieren in 
mijn hals (aan beide kanten), bij mijn sleutelbeen en onder het 
borstbeen oplichten. Niet goed, dacht ik.

‘De PET-scan liegt niet. We gaan uit van kwaadaardig tot 
het tegendeel bewezen is’, zei mijn internist. Helaas kwam er 
onvoldoende uit de punctie. ‘Ik stuur je door naar een oncoloog 
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en er moet een lymfeklier uit. Op de OK. Onder algehele 
narcose.’ De oceaan bleek nog dieper te zijn dan ik had gedacht 
en deze meermin huilde een oceaan vol zilte tranen.

De dag erna al kreeg ik een oproep van de chirurg. Of ik 
dezelfde dag nog naar het ziekenhuis wilde komen voor een 
intakegesprek? En zo werd ik op een vrijdagmiddag op een leeg 
OK-plekje gezet meteen die maandag erna. Dan zou er een 
biopt worden genomen. Het biopt zou het laatste puzzelstukje 
zijn. Het zou vertellen welke lymfeklierziekte ik heb. 

De dag van de operatie was zwaar. Ik was alleen, wegens 
corona. Er was uitloop op de OK. Heel veel uitloop. En toen 
kwam er nog een spoedje. Uiteindelijk werd ik pas zes uur later 
geopereerd. In de dagen erna kwam ik mezelf flink tegen. Niet 
alleen vanwege de ingreep. De algehele narcose maakte dat het 
voelde alsof ik met mijn hoofd onder water zat. 

En gisterenmiddag was het zover. Het biopt had vijf dagen 
op kweek gestaan. Ik werd ’s morgens nog gebeld door het 
ziekenhuis: of ik een uurtje eerder wilde komen dan mijn 
afspraak bij de internist-oncoloog-hematoloog? Ze wilden nog 
wat longfoto’s maken. Niet goed, dacht ik. 

En toen was daar eindelijk de diagnose. En de waarheid is 
hard en rauw en eng. Ik heb lymfeklierkanker. De ziekte van 
Hodgkin, fase 2B. Wat vanaf meteen deze week volgt is een 
behandelingstraject van in ieder geval vijf maanden. We gaan 
voor genezing. Ik heb een goede kans. De eerste chemokuur 
begint volgende week woensdag. Ik zal daarbij al mijn haar 
verliezen op korte termijn. 

Ik verlies mijn haar, maar niet mijn staart. Meerminnen 
verdrinken niet.
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Ik was bli j en boos tegeli jk toen ik mi jn diagnose kreeg. Er 
vielen heel wat puzzelstukjes in elkaar. Ik mankeerde écht 
wat. Iets serieus. Maar ik zou absoluut niet gaan schri jven 
over mi jn ziekte of over mi jn ‘avonturen’ als kankerpatiënt. 
Dat was niets voor mi j. Dacht ik. Maar toen kwamen 
er ontelbaar veel reacties en kreeg ik zelfs persoonli jke 
verzoeken om erover te bli jven schri jven. En ik dacht: ik zou 
het kunnen proberen. Eén verhaaltje. Ki jken of het mi j helpt. 
Ki jken of het anderen helpt. Ik schreef ‘Ondertussen, in de 
huiskamer’. En daarop kreeg ik onder andere deze reactie: 
‘Bedankt voor je verhaal. Ik liet het lezen aan een kennis die 
ook kanker heeft, ze werd er voor dat moment een soort 
van helemaal “vroli jk” van. Ze zei: “Dit had ik even nodig, 
dank je wel.” Ze huilde en lachte tegeli jk. Lieve Saskia, bli jf 
vooral op deze manier van je af schri jven. De beste therapie 
voor jezelf en anderen.’ 
Dus… bleef ik over mi jn avonturen schri jven.
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