
De dokter heet mij welkom

Welkom in de wereld van de prostaatkanker sprak zij opgewekt. Ik voelde me gelijk een stuk 
beter. Ik dacht nog wel: heb ik dat, maar ik zei: ik geef geen krimp. Dat had andersom 
gemoeten. Ik nam me voor vanaf nu beter op te letten. Een vriend van mij heeft het ook, die 
deed het wel meteen goed. Dat wordt vechten met de engel, zei ik, toen ik het van hem 
hoorde, daar kom je niet ongeschonden van af. Mijn vriend drukt het iets anders uit, volgens 
hem ben je gewoon aan de heidenen overgeleverd, niet meer en niet minder.

September 2014



Een dubbele dosis

Vandaag was ik in het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Om tien uur werd er een infuus 
aangelegd. De verpleegster was lyrisch over de ader, die ik haar aanbood. Zo makkelijk, ze had
er echt zin in. Uit een kastje in de muur haalde ze een nucleaire patroon, waarvan ze de 
inhoud pardoes naast de ader onder de huid spoot. Dat was lachen. Mijn arm werd helemaal 
dik en het meisje zette het op een huilen. Wat nu. Ze ging het zo goed mogelijk voor me 
oplossen... Maar of ik ondertussen Nanny even uit de wachtkamer wilde halen om het haar te 
vertellen buiten het zicht van de andere klanten, want anders brak er paniek uit. Nanny schrok
zich natuurlijk een hoedje, terwijl ik met mijn fluorescerende arm allerlei prachtige 
lichteffecten liet zien. Toen de verpleegster en Nanny een beetje tot rust gekomen waren, 
hebben we afgesproken dat ik om twaalf uur een nieuwe lading zou komen halen, maar dan 
wel toegediend door een gediplomeerde arts. Dus wij de stad Haarlem in voor koffie. Om 
twaalf uur meldden we ons weer present. We zaten nog niet of er verscheen een koerier uit 
Leiderdorp met een loden koffertje, dat hij voor de balie neerzette, waarna hij zich snel uit de 
voeten maakte. Nu was mijn andere arm aan de beurt. Die ging een stuk beter. Ik had nu een 
dubbele dosis, voor een zwaargewicht dus eigenlijk of misschien wel voor een paard. Ik 
mompelde vals iets van ik hoop niet dat ze daar last mee krijgt, doelend op het meisje van die 
ochtend. Ach wat vind ik dat lief zei de arts, een vrouw. Maar goed, toch weer drie uur 
wachten, want als ook deze lading zijn doel miste werd het wel erg duur. De tijd stukgeslagen 
in desolaat Schalkwijk met het drinken van liters water, thee, karnemelk, appelsap en nog 
meer water. En plassen natuurlijk. Het licht in het toilet hoefde niet meer aan. Prachtig man! 
In de ontvangsthal van het ziekenhuis een oud-collega gesproken en een invalide man met 
een verhaal (uit het leven gegrepen zei hij) hoe hij voor zijn winkel in elkaar was geslagen (o 
van daar zeiden wij) en zo werd het nog heel gemakkelijk half vier. Mijn linkerarm werd door 
weer een verrukkelijke verpleegster in een ietwat pijnlijke bocht naast mijn lichaam 
gewrongen, want sprak ze lief de straling die daar van af kwam zou anders de hele opname 
verpesten. Maar verder ging alles goed. Om half zes waren we thuis. Ik geef nog steeds licht.

September 2014



Niet zachtzinnig

Gisteren had ik een zogenaamd dagje one-stop-poli in het Rode Kruis Ziekenhuis. Dat is alle 
afspraken in één dag op een rijtje. Het begon ‘s morgens om acht uur. Met wachten trouwens,
want er was een ongeluk in de tunnel gebeurd, dus het halve ziekenhuis stond in de file. Om 
negen uur hartfilm en eerste afspraak met een nieuwe cardioloog. Mijn verzoek was dus toch 
gehonoreerd. Een vrouw, vlot en bijdehand. Ze sloeg zich als een wervelwind door alle 
wachtende patiënten heen, waaronder ik. Nanny toonde haar op de iPad het verslag van het 
holteronderzoek, wat ze erg amusant vond. Toen een fietstest. Ik moest net zo lang doorgaan 
totdat ik niet meer kon. Na een kwartiertje had de doktersassistente er genoeg van. Jammer, 
ik begon net een beetje op gang te komen. Terug naar mijn gloednieuwe cardiologe. Geen 
klachten, geen overslagen. Voldoende vermogen, maar het patroon van de hartbewegingen 
was toch niet normaal, vond ze. Kon ook niet anders, want slechts de helft was vier jaar 
geleden gerepareerd, zo'n beetje dan. Lekker. Maar gelukkig, de tijd had niet stilgestaan en er 
waren nieuwe inzichten, lees: nieuwe medicijnen, doceerde ze. Dus werd er op dat vlak wat 
gemorreld. Eentje er af, eentje er bij, eentje verhoogd. Nog maar een keer een holtertje 
besteld en een nieuwe afspraak gemaakt, want als er ooit om een of andere reden 
geopereerd moest gaan worden, dan kon het hart maar beter tiptop in orde zijn. Dat knoopte 
ik in mijn oren en ik ging met een sprankje hoop naar mijn volgende afspraak, de urologe. Dit 
keer had zij goed nieuws, vooral voor Nanny, die er heel pips bij zat. Geen uitzaaiingen op de 
botten. Zij ging mij naar het AvL in Amsterdam verwijzen. Voor een MRI-scan. En als daar 
uitkwam dat de tumor niet teveel buiten de lijntjes had gekleurd, zou er wellicht geopereerd 
kunnen worden met behulp van de Da Vinci-robot. Dat gaat geld kosten, schrok ik. Niet 
belangrijk, vond ze. En ik kijk ook nog even naar je zaadbal, want die doet pijn. Had ik gemeld. 
Stom stom stom. Godsklere zeg, die vrouw is niet zachtzinnig. Dus dat was van au au au en ik 
kerm nog: kijken doe je met je ogen, maar daar kon ze niet om lachen. Geldt hier niet, zei ze. 
Ik was blij dat ik thuis was. 

Oktober 2014



Helter skelter

Het ging goed. Wel moest ik al mijn kleingeld, ring en horloge inleveren. Dat zou anders door 
het magnetische veld, dat de scanner ging creëren, in een soort zwart gat verdwijnen, 
maakten ze me wijs. De oplichters. En de bril mocht ook af, tenzij ik dan slecht zag. Alsof er 
wat te zien valt in de tunnel waar je ingeschoven wordt. Die scanner was trouwens een 
vreselijke herriebak, duidelijk aan vervanging toe als je het mij vraagt. Een auto die zoveel 
lawaai maakt zou onmiddellijk van straat worden gehaald. Gelukkig kreeg ik oordoppen in en 
ook nog een koptelefoon op met mijn eigen meegebrachte en met zoveel zorg samengestelde 
muziek. Niet te hard zetten, zei ik. Dat was een lachertje. Helemaal niets van die muziek 
gehoord. Ja, een stuk of wat keren een paar seconden, als het apparaat opnieuw 
positioneerde. Maar dan brak er weer een hels kabaal los, steeds van een ander soort heavy 
metal. Mijn Nikon negatiefscanner doet ook een beetje zo. Die ratelt en knort en hoest en 
schraapt, maar veel beschaafder en alleen als ie een nieuw negatief klaarzet. Dit ging dus 
andersom en was veel en veel erger. Een half uur lang. Mijn oren toeteren nog. Nanny zei dat 
ze het in de wachtruimte kon horen. Wat een fabriek trouwens, dat Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis. Bijna iedereen heeft kanker lijkt het wel. Alleen, het gekke is, de mensen zien er 
bijna allemaal nog tamelijk gezond uit. Dat geeft moed. Alleen mevrouw Holman liet het een 
beetje afweten. Die werd tweemaal omgeroepen, maar deed of ze niets hoorde. De 
verpleegster had dit niet vaak meegemaakt en ging verhaal halen bij de balie. Ze kwam terug 
met de ziekenhuisomroepster, met wie duidelijk niet te spotten viel en die nogmaals en nu 
heel dwingend mevrouw Holman bij haar naam noemde en haar daarbij strak aankeek. Ze 
hebben namelijk je foto bij eerste binnenkomst genomen, dus verstoppen is er niet bij. Nu 
moest ook mevrouw Holman er aan geloven. Een beetje lacherig nam ze afscheid van ons.

Oktober 2014



Comme çi comme ça

Gisteren een heel dagje AvL gedaan. Sneldiagnosetraject noemen ze dat. Van hot naar her 
gesleept. Echootje hier, praatje daar, vragenlijsten invullen en vooral veel wachten. De MRI-
scan had geen nieuwe inzichten opgeleverd. Nog geen uitzaaiingen in de lymfeklieren. Tumor 
op het randje. Zaadblaasjes mogelijk naar de filistijnen. Pech. Keuze op dit moment bestralen 
of opereren. Dat laatste eventueel gecombineerd met een experimentele voorbehandeling. 
Ha, je wordt proefkonijn, riep Nanny. Nee zo mochten we dat niet noemen. Ik heb voorlopig 
gekozen voor de in mijn ogen gewaagdste variant, dus de operatie met behulp van de Da 
Vinci-robot plus de inleidende voorbehandeling, een experimenteel soort hormoonkuur van 
drie maanden. Dokter ziet het wel zitten. Volgende week moet ik definitief uitsluitsel geven. 
Ze maken geen haast. Dus ik probeer me ook zo koel mogelijk te gedragen. Die robot is 
trouwens wel een fenomeen, met onbegrensde mogelijkheden, bijvoorbeeld: een Amerikaans
topchirurg, die daarmee de operatie heel relaxed vanaf zijn vakantieadres op de Bahama's 
uitvoert via het internet. Moet kunnen, volgens mij. Toch eerst mijn verzekering maar eens 
bellen. Het leukste moment van de dag was trouwens de verpleegkundig specialist Corinne 
Tellier, een Française, die prima Nederlands sprak, maar wel met een accent. Dus toen ze me 
tijdens het invullen van een vragenlijst vroeg naar de kwaliteit van mijn erecties, dacht ik, 
versta ik dat nou goed? Ik keek naar Nanny, maar aan die heb je op zo’n moment ook niets, 
waarop Corinne vriendelijk “comme çi comme ça” voorstelde. Ja, zei ik dankbaar, schrijf dat 
maar op. 

November 2014



Die robot is een watje

Een maand later. Het feest kan beginnen. Ik ben in verband met het experimentele 
nevenonderzoek voor een niet onaardig bedrag verzekerd. Nanny wrijft zich al in de handen. 
Maar zij heeft buiten de waard en de waardin gerekend. De dokters in dit geval. Op het laatste
moment verstaan zij zich met elkaar. Komt niets van in, spreekt mijn cardiologe. Die 
bloedverdunners moeten. Dan doe ik het niet, zegt de operateur. Da Vinci heeft een hekel aan 
bloed. Ik ben terug bij af. Die robot is een watje. Het traject wordt nu nieuwe intake, nieuwe 
MRI-scan, goudmarkeringen, een CT-scan en dan radiotherapie, zeven weken lang vijf dagen 
per week. Maar voor het zover is zijn we weer een maandje verder. En dan is het kerst. Mijn 
vriend heeft gelijk: je bent aan de heidenen overgeleverd. 

December 2014



Brandbel

Met de fiets naar Uitgeest, met de trein naar Sloterdijk, met de metro naar de 
Heemstedestraat en dan te voet naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ik heb zo 
vroeg mogelijk gevraagd. Want dan is er plaats op de afdeling Radiotherapie unit B3. Dat 
betekent dus elke dag om zes uur op. Nanny haat mij inmiddels. De NS laat zich bij 
uitzondering van zijn goede kant zien. Als het ijzelt ben ik de enige die op tijd is. Geen laborant
of patiënt te bekennen. Maar vorige week ging het bijna mis. De metro reed niet. Er was een 
verdacht pakketje gevonden op station Lelylaan.  De schrik zit er wel in. Of toch niet? Vandaag 
staat er bij de zij-ingang van het ziekenhuis een vrachtwagen een hele stapel verdachte 
pakketjes uit te laden. Niemand kijkt er van op. Maar ik ben nog niet binnen of het alarm gaat 
af. We begeven ons naar de uitgang.  De vrachtwagen staat er niet meer. Het is koud. Na een 
tijdje gaat eerst de verpleging stampvoetend weer naar binnen, even later schoorvoetend 
gevolgd door de patiënten. Einde oefening wordt niet gegeven. Binnen komt alles langzaam 
weer op gang. De bestralingsapparaten doen het niet meteen. De driekwart liter water die ik 
verplicht een uur van te voren heb gedronken moet ik nog even ophouden. Lastig hoor, zo'n 
halfslachtige oefening. Ik denk terug aan mijn middelbare school in Buitenveldert.  Het was 
meestal in de winter dat er brandbel werd gegeven. We stonden dan in een ommezien 
allemaal buiten, want we wisten: dat betekende ijsvrij. Maar er waren altijd een paar ezels die 
hun jas en tas al bij zich hadden. Dus moest het nog een keertje over. Eén keer brandde onze 
school echt af.  Het hele houten complex ging in vlammen op. De rest van het schooljaar 
werden we verspreid over allerlei noodvoorzieningen in Amstelveen. Maar de bouw van onze 
nieuwe school verderop in de Cuserstraat, waar al een tijdje geen schot in had gezeten, kreeg  
een wonderbaarlijk nieuwe impuls.

Januari 2015



Meteen goed

Sokken en t-shirt mag ik aanhouden. Ik kleed mij uit, knoop een handdoek om en wacht op 
het groene licht. In de behandelruimte leg ik de handdoek op een stoel, zeg de vaste laborante
gedag en stel mij voor aan de nieuwe laborante. Een potsierlijk gezicht moet het zijn. Ik denk 
terug aan mijn studietijd. In de soos van de studentenvereniging golden strikte regels. Na 
middernacht geen dames en voor de heren: stropdas verplicht. Met de eerste regel werd de 
hand gelicht, met de tweede niet. Zo kon het gebeuren dat na twaalven geheel ontklede 
studenten rond renden met alleen een stropdas om. De nieuwe laborante verblikt of verbloost
niet. Ik ook niet. Alles went. Ik wip behendig op de tafel onder het bestralingsapparaat en trek 
mijn t-shirt op tot onder mijn kin. De vaste laborante roept: dat is sterk, u ligt meteen goed. Ik 
zeg: dan zijn jullie niet meer nodig, morgen doe ik het helemaal zelf. Wel gek trouwens. Aan 
het begin van het traject heb ik goudstaafjes ingeplant gekregen en zijn er drie hele kleine 
tattoos gezet, allemaal om de bestraling zo goed mogelijk te kunnen richten. Flauwekul. Elke 
dag worden er uit de losse pols met viltstift twee nieuwe rondjes getekend, waarna ik nog wat
heen en weer en op en neer wordt gekrikt. Nu dus niet, want ik lig meteen goed. Ach, wat 
maakt het uit. Vijfendertig bestralingen, daar zijn er allicht een paar van raak. 

Februari 2015



De technische dienst

Er ontbreekt een schroefje. Mijn handdoek ligt al op de stoel. Kan ons het schelen zeg ik. Van 
dat schroefje bedoel ik. Vroeger sleutelden we brommers in en uit elkaar en altijd hielden we 
schroefjes over. Nooit wat van gemerkt. De meisjes van dienst zeggen dat dit geen bromfiets is
en dat de man van de technische dienst al onderweg is. Dus we praten wat over koetjes en 
kalfjes en daar is de man van de technische dienst al, met een schroevendraaier, maar zonder 
schroefje. Eén van de meisjes zegt bijdehand: een schroefje zou wel handig zijn geweest. Dat 
kan de man van de technische dienst duidelijk niet waarderen. Ontstemd begint hij de overige
zeven schroefjes los te schroeven. Tenminste, als dat gaat lukken, want hoewel dat ene 
schroefje er zomaar vanzelf uitgevlogen is, zit de rest muurvast. Het meisje kan het niet laten 
en oppert nu iets voorzichtiger: is het misschien een idee om even een schroefje uit het 
reserveonderdeel te schroeven en dat dan te gebruiken. Ze gebaart naar een kast. De man van
de technische dienst probeert nu tot tien te tellen en ik tracht mijn lachen in te houden. De 
man van de technische dienst geeft het op. Dat is misschien niet zo'n gek idee, hoor ik hem 
mompelen. Komt die schroevendraaier toch nog van pas, hoor ik mij grinniken. Had ik niet 
moeten doen. Nu ontbreken er bij mij een heleboel schroefjes. Hopelijk ben ik een bromfiets.

Februari 2015



With the radio on

Aan alle radiotherapeuten en laboranten, vrouwen en mannen, op B3. Zeven weken 
radiotherapie. Ik heb het gehad. Het was afzien. Hoewel, het viel ook eigenlijk wel mee. 
Maar gezond kan het niet zijn, want als het apparaat aan ging renden jullie allemaal keihard 
weg. Voor het overige waren jullie zonder uitzondering bijzonder aardig en attent. 

Nanny, mijn vrouw, heeft zeven poppetjes gemaakt om aan jullie te geven. Je mag ze onder 
elkaar verdelen of aan iemand geven die ze heel erg leuk vindt of je kunt ze ergens neerzetten.
Ze zijn nog wel een beetje slapjes, maar dat komt door de behandeling. Zie maar wat je er 
mee doet.



PS

Zeven maanden later. Met mij gaat het goed. Maar mijn vriend is er niet meer.  
Ik treur om hem

ES/30/09/2015


