
 Oktober aandacht voor borstkanker   
 ‘ ‘s Avonds in bed herinner ik mij opeens een afl evering van 
Oprah Winfrey over zelf borstonderzoek. Ik hoor haar woor-
den in mijn hoofd galmen; minimaal 1x per maand je borsten 
onderzoeken. Ik begin mijn borsten af te tasten. Opgelucht 
haal ik adem. Aan mijn linkerborst voel ik niks ongewoons. 
Nu mijn rechterborst. Ik voel iets hards. Ik pauzeer en ga met 
mijn hand terug naar dezelfde plek. Mijn onderbuikgevoel 
schreeuwt, foute boel.’

     DE BILT -  Eind september 
2015 ontdekt Jane Heijgen 
(49) het harde plekje in haar 
borst. Haar huisarts probeert 
haar ongerustheid weg te 
wuiven door het te wijten 
aan hormonale schommelin-
gen. ‘Niks om je druk te ma-
ken.’ Maar Jane vertrouwt het 
niet en dringt aan op verder 
onderzoek. Er wordt een af-
spraak in het ziekenhuis ge-
maakt voor het maken van 
een echo. 
‘Het gezicht van de arts be-
trekt wanneer hij mijn echo 
bekijkt. Hij vraagt mij om me-
teen een mammografi e te la-
ten maken. Dat doe ik, maar 
ik zie het gezicht van de arts 
niet opklaren. Vervolgens 
vraagt hij mij toestemming 
om ter plekke een biopsie van 
mijn borst te doen. Ik voel mij 
moederziel alleen. Dan word 
ik naar huis gestuurd waar ik 
twee lange dagen op de uit-
slag moet wachten.
 

  Dit kan niet
    Voor de uitslagafspraak in het 
ziekenhuis neem ik een 
vriendin mee. Samen nemen 
wij plaats aan het bureau 
waarachter een verpleegkun-
dige zit, die meteen van start 
gaat. ‘Mevrouw u hebt borst-
kanker. Er zijn drie plekken 
gevonden en aangetast weef-
sel. De borst moet worden 
afgezet en u gaat een chemo-
kuur volgen. En dan wil ik u 
graag enkele borstimplanta-
ten laten zien.’ Dit kan niet 
over mij gaan. Dat kan niet.
    Ik herneem de controle en 
vraag wanneer mijn borst af-
gezet kan worden. Naïeve als 
ik ben, denk dat ik hiermee 
gelijk de kanker verslagen 
heb. Helaas, een lymfe-
klieronderzoek moet laten 
weten of de kanker uitge-
zaaid is of niet.

Twee dagen wacht ik op de 
uitslag. De moeilijkste twee 
dagen van het gehele traject. 
Een uitzaaiing staat voor mij 
gelijk aan mijn doodvonnis.
Twee dagen zijn verstreken 
en ik bel op de afgesproken 
tijd het ziekenhuis. Een ver-
pleegkundige ratelt door over 
een vervolgtraject, maar be-
antwoordt niet mijn pran-
gende vraag. Ik onderbreek 
haar en vraag haar naar de 
uitkomst van het weefselon-
derzoek. ‘Oo dan zoek ik even 
uw dossier erbij.’ De minuten 
tikken weg. ‘Nee hoor me-
vrouw uw weefsel is schoon.’
    ‘Ik wil naar een ander zieken-
huis. Ik heb drie zonen en 
twee dochters en mijn jong-
ste dochter woont nog thuis. 
Allen leven intens met mij 
mee. Mijn jongste zoon at-
tendeert mij op een afl eve-
ring op televisie over het Al-
exander Monro ziekenhuis in 
Bilthoven. De keus is snel ge-
maakt. In dit ziekenhuis mag 
en kan ik patiënt zijn. Het 
voelt direct goed en ik weet 
dat ik in goede en bekwame 
handen terechtgekomen ben.’
     
    Overlevingsmodus
    ‘Bij nieuwe onderzoeken bij 
het Alexander Monro zieken-
huis vinden ze toch kanker-
cellen in de poortwachterk-
lieren onder mijn oksel. Een 
klap in mijn gezicht.
29 december wordt dan ein-
delijk mijn borst afgezet. ‘Ik 
ben net een jaar zzp’er en ik 
heb geen recht op een uitke-
ring. Hoe moet het nu met 
mijn koophuis? Mijn gevoel 
gaat uit en ik schakel over op 
de overlevingsmodus. Na de 
operatie ga ik direct sollicite-
ren. Ik word aangenomen 
voor een tijdelijk klus en be-
gin direct. Tegelijk start ik met 
mijn chemokuur. Mijn werk is 
mijn uitlaatklep en dankzij de 

burenapp, een initiatief van 
mijn buurvrouw, kan ik het 
werken vol houden. Elke 
avond krijgen mijn dochter 
en ik de lekkerste avond-
maaltijden voorgeschoteld. 
Elke keer door iemand anders 
uit de buurt klaargemaakt. 
Dankzij deze hulp houd ik het 
vol. Op het werk merkt nie-
mand iets. Het enige dat op-
valt, zijn mijn krullen die 
plaats hebben gemaakt voor 
steil gestyled haar waar me-
nig collega een compliment 
over maakt.

    Warm en begripvol
    De eerste twee chemokuren 
vallen reuze mee. Van de 
daarop volgende kuren word 
ik heel beroerd. De hoeveel-
heid per dosering wordt naar 
beneden toe bijgesteld. Dat 

werkt gelukkig, maar bete-
kent wel dat ik drie maanden 
lang elke week naar het zie-
kenhuis moet. Uiteindelijk 
heb ik de betrokken project-
leiders op mijn werk verteld 
over mijn strijd tegen borst-
kanker. Zij reageerden warm 
en begripvol. Samen hebben 
we de projecten rondom mijn 
chemobehandelingen heen 
gepland.’ ‘Het leven met kan-
ker brengt veel onzekerheid 
mee. Zelfs na alle behande-
lingen en het verwijderen van 
beide borsten heb ik geen ga-
rantie. Er bestaat een kleine 
kans dat de kanker binnen 5 a 
10 jaar terugkomt. Ik ben con-
tinue aan het relativeren, 
maar soms is dat heel moei-
lijk. In februari was ik op de 
begrafenis van mijn chemo-
vriendin. Samen zaten wij 
aan het infuus, maar zij heeft 

het niet gered. Het was net 
alsof ik naar mijn eigen be-
grafenis keek.’
     
    Genieten
    Half juli 2016 heb ik mijn be-
handeltraject afgerond en in 
juni dit jaar heb ik een recon-
structie operatie ondergaan 
aan mijn borsten. Voor mij 
geen siliconen. Nu alle troep 
uit mijn lichaam is, wil ik er 
niks onnatuurlijks voor terug. 
De angst dat de kanker terug-
komt, is iets waarmee ik elke 
dag opsta, maar die angst zal 
naar de achtergrond verdwij-
nen. Ik wil mij nu goed in 
mijn vel voelen. Ik heb mijn 
prioriteiten helder en er is 
mijn leven geen ruimte meer 
voor stress. En minstens zo 
belangrijk, is dat ik niks uit-
stel. Ik geniet met volle teu-
gen van het nu.   

 Een borstkankerpatiënte  vertelt  

 Momenteel is Jane Heijgen bezig met het realiseren van haar droom, een bloeiend eigen 24 uurs kinderdagverblijf in Den Haag. Voor dit initiatief 
is Jane beloond door de ING met de titel ‘Ondernemer van de Maand.’ Foto: Astrid van Walsem   

 Laatste rit voor het 
goede doel
     DE BILT  - De Biltse Motorrijders Vereniging 
organiseerde op zondag 15 oktober haar 
laatste rit van dit seizoen. Traditie getrouw 
was dit een rit voor een goed doel. Dit jaar 
was de Stichting Wens Ambulance Utrecht 
uitgekozen. De motorrijders overhandigden 
een cheque van 570 euro. Na de uitreiking 
van de cheque vertrokken de rijders richting 
de Veluwe voor een mooie tocht. Hiermee 
werd het motorseizoen 2017 afgesloten.

 Uniek handwerk TAA
     DE BILT -  Tesselschade-Arbeid Adelt be-
staat bijna 150 jaar. TAA is o.a. bekend 
door het prachtige handwerk wat ge-
maakt wordt door diverse kundige hand-
werksters. Dat met de opbrengsten, giften 
en gelden van de donateurs vele vrouwen 
de mogelijkheid kunnen krijgen een op-
leiding te volgen, juist als dat via de ge-
wone weg niet mogelijk is, is minder be-
kend. Zondag 29 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur, heeft TAA verkoop aan De Biltse 
Hoek, De Holle Bilt 1 in De Bilt 

 Spetterende Jubileum-
show 
     DE BILT -  Op 4 november a.s. sluit CSV Fra-
ternitas De Bilt haar festiviteiten rond het 
100 jarig bestaan af met een spetterende ju-
bileumshow. Leden van de dans-, loop- en 
turngroepen van Fraternitas verzorgen sa-
men met professionals een vrolijk program-
ma met als thema Party Time. De show 
vindt plaats in de Sporthal van het HF Witte 
Centrum. Om 14:00 uur en om 19:30 uur. 
Kaarten via www.fraternitasdebilt.nl. 

 Avondkerstmarkt 
zoekt deelnemers
     DE BILT  - Net voor de kerstdagen vindt op 
vrijdagavond 15 december voor de tweede 
keer de Wintermarkt in het oude hart van 
De Bilt plaats. Rondom de Dorpskerk staan 
tussen 16.00 uur en 22.00 uur in deze voor 
kerst zo karakteristieke omgeving mooi ver-
lichte kramen.
  Op deze unieke avondmarkt met een gezel-
lige uitstraling kunt u tegen zeer aantrekke-
lijke prijzen een kraam huren.    

 Oktober staat al jarenlang internationaal bekend als de ‘borstkankermaand’; een 
maand waarin vooral Pink Ribbon Nederlanders oproept geld te doneren voor 
meer onderzoek. Met deze donaties wordt wetenschappelijk onderzoek én het werk van 
de vereniging gesteund. Borstkankervereniging Nederland (BVN) steunt deze campagne.

 Jane Heijgen in het Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven 
Foto: NFP/Pieter Magielsen   

 Door Astrid van Walsem   
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