
TE
K

ST
 H

EN
K

 V
A

N
 D

ER
 V

EE
R 

 //
  F

O
TO

’S
 L

A
U

RA
K

EI
ZE

RF
O

TO
G

RA
FI

E.
N

L

TE
K

ST
 H

EN
K

 V
A

N
 D

ER
 V

EE
R 

 //
  F

O
TO

’S
 L

A
U

RA
K

EI
ZE

RF
O

TO
G

RA
FI

E.
N

L

13GROOTSNEEK.NLNUMMER 10 • 201912

Pink Ribbon vraagt jaarlijks in oktober aandacht voor onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange 
termijneffecten van borstkanker. Pink Ribbon coördinator en ambassadeur Cindy de Vries ontmoette Ellen tijdens de Pink Release 

bij Optisport en was diep onder de indruk van wat deze vertelde. Ze vroeg Ellen om haar verhaal te delen via GrootSneek. 
Onderstaand een portret van Ellen, een powervrouw, die andere vrouwen die de diagnose ‘borstkanker’ krijgen wil inspireren. 

Het is uit respect voor haar kinderen, dat Ellen niet met haar achternaam in de krant wil en gekozen heeft voor deze foto.

POWERVROUW ELLEN 
vraagt aandacht voor impact borstkanker

#FACETOFACE POWERVROUW ELLEN
fotografie DJURRA PETERSON, OPTISPORT, CINDY DE VRIES

tekst  RIEMIE VAN DIJK

HOE VERTEL IK HET DE KINDEREN?
Ellen (51 jaar) kreeg eind 2011 de diagnose 
borstkanker. “In diezelfde week kreeg mijn 
moeder dezelfde diagnose. Zij heeft het niet 
overleefd en ik wel. Ik wist al dat het foute boel 
was, toen ik naar het ziekenhuis ging voor de 
uitslag van de punctie. Ik had thuis al besloten: 
als dit het is, ga ik voor amputatie. De arts en 
mama-care verpleegkundige vertelden over 
mogelijkheden van een vervolgtraject, maar 
mijn gedachten waren alleen bij de kinderen; 
hoe moet ik het hen vertellen. Er kwam niets 
meer binnen. Ze zijn nog zo jong; zeven, tien 
en vijftien.  Je bent moeder en je wilt niet 
dat ze jou zo jong verliezen. Pas dagen later 
kwamen de paniek en de angst. Ook, omdat 
er nog veel onduidelijkheid was. Ik had vragen 
zoals ga ik dood? Wat zijn mijn kansen, wat zijn 
de mogelijkheden, wat kan ik verwachten?”  

KALE KOP OF PRUIK?
Er volgde een intensief traject. “Eerst werd de 
zieke rechterborst geamputeerd. Daarna ben 
ik geopereerd aan de poortwachter, want er 
waren uitzaaiingen geconstateerd in de klieren.”  
Ze onderging zes chemo’s. “In het begin om 
de drie weken; halverwege om de vier weken. 
Je lichaam moet voldoende hersteld zijn om 
verder te kunnen; de bloedwaarden moeten 
goed zijn. Ik had een groot bos lang blond haar 
met krullen en daar was ik trots op. Geen kale 
kop, dacht ik, dan maar een pruik. Het moment 
dat ze mijn haar er af schoren, vond ik vreselijk. 
Dan ben je echt een kankerpatiënt. Ik kwam 
thuis met die pruik op. De kinderen keken weg 
en durfden eerst niets te zeggen. Maar op 
een gegeven moment zei mijn dochter: ‘Mam, 
doe die pruik maar af. Zo ben je mijn moeder 
niet’. Ik heb die pruik maar één dag op gehad 
en vervolgens in de maanden daarop met een 
hoofddoekje gelopen.”  Haar uiterlijk zorgde 
voor reacties in de omgeving. “Mensen die 
schrokken, mensen die zeiden: ik herken je 
alleen aan de stem. Mensen die me vermeden, 
maar ook mensen die hun eigen verhaal of dat 
van een familielid wilden delen.“

GEVOLGEN
Ellen had een hormoongevoelige tumor. 
Haar eierstokken werden verwijderd 
en ze kwam vervroegd in de overgang. 
“Met als gevolg: opvliegers, slecht 
slapen, stemmingswisselingen. Artsen en 

verpleegkundigen hadden me gewaarschuwd 
‘het is niet niets’. Dealen met de kanker en 
een leven met een gezin en eigen bedrijf. 
Tijdens de behandeling ben ik mentaal enorm 
sterk geweest. Tussen de chemo’s door was 
ik gewoon aan het werk: klaar en dan weer 
verder. Maar onderschat niet dat kanker ervoor 
zorgt dat er heel veel angst in je lijf gaat 
zitten. Ook al wil je ‘doordenderen’, het wordt 
nooit meer zoals het was. Het blijft altijd in je 
achterhoofd aanwezig. Op dit moment heb ik 
nog steeds last van concentratieproblemen, 
vermoeidheid en zie ik er slecht uit.” 

Veel erger en ingrijpender was de depressie 
waarin Ellen belandde. “Ik had de chemo’s 
achter de rug en overleefd. De eerste weken 
dat ik depressieve gedachten had, heb ik 
die voor mezelf gehouden. Iedereen in je 
omgeving zegt, ‘Je hebt het overleefd’ en 
wil niet horen dat je depressieve gevoelens 
hebt. Je moet blij zijn. Later heb ik het wel 
bespreekbaar gemaakt met mijn partner en 
huisarts. Die periode is heel zwaar geweest. 
Het heeft gemaakt dat ik in 2015 gescheiden 
ben. Ik heb me lang schuldig gevoeld over 
de depressie, vooral naar de kinderen toe. Zij 
hadden er al zo onder geleden dat ik ziek was. 
Ze hadden een moeder die moedeloos op de 
bank zat. Nu lees je dat 90% van de vrouwen 
na kanker in een depressie belandt. Tijd om 
het uit de taboesfeer te halen. Vechten tegen 
depressie was voor mij vele malen zwaarder 
dan vechten tegen de kanker.”

WEER IN DE SPIEGEL KIJKEN
In 2017 volgde een hersteloperatie.  “Ik voelde 
me verminkt. Ik keek liever niet in de spiegel. In 
de sportschool ging ik niet douchen. Het laatste 
jaar ben ik weer van mezelf gaan houden. Ik heb 
siliconen implantaten. Het is weliswaar ‘nep’, 
maar ik voel me weer compleet en dat koester 
ik.” Toen ze in de krant een oproep voorbij zag 
komen van bodypainter Annet, die op zoek was 
naar vrouwen met een trauma, aarzelde Ellen 
geen moment. “Ik heb haar direct gebeld. Ze 
vroeg me hoe ik dan beschilderd wilde worden.” 
Het werden een vlinder (‘transformatie’), een 
lotus (‘leven, innerlijke groei en verlichting’) en 
op de rug een Phoenix die herrijst uit de as (‘de 
overwinning’). “Ik wilde ook persé dat ze de 
littekens van de operatie liet zien. Die heeft ze 
zilverkleurig gepaint. “

BEWUSTER IN HET LEVEN 
“Je komt bewuster in het leven te staan. Dat 
deed ik al, maar ik doe nu nog meer dingen 
waar ik blij van word. Ik ben oma geworden 
en pas anderhalve dag per week op mijn twee 
kleinkinderen. Daar haal ik heel veel voldoening 
uit. We doen samen gekke dingen, zoals dansen 
in de kamer, van de glijbaan afroetsjen, klimmen 
en klauteren in Speelbos Joure. Ik ben vorig 
jaar september gestart met een NLP-opleiding 
(Neuro Linguïstisch Programmering). Eerst was 
ik onzeker om nieuwe stappen te maken, iets te 
doen wat ik nog nooit had gedaan. Kan ik het 
wel; kan ik me concentreren; houd ik het wel vol? 
Ik zorg beter voor mezelf met voeding, beweging 
en rust. Gister had ik het druk en ik zou vandaag 
naar de sportschool. Ik realiseerde me dat ik 
meer behoefte had om lekker thuis te blijven. 
Nu luister ik naar wat mijn lichaam mij vertelt. 
Vroeger ging ik daar altijd overheen.”

IN KWETSBAARHEID ZIT KRACHT
Na kanker moet je jezelf weer heruitvinden. Je 
bent je identiteit kwijt. Het laatste jaar ben ik 
weer van mezelf gaan houden, ik heb mezelf 
en mijn lichaam weer lief. Daardoor heb ik weer 
écht contact met mijn kinderen gekregen; ze zijn 
dichterbij me gekomen. Laatst zei een vriendin 
tegen mij ‘De kanker en de gevolgen daarvan 
hebben een powervrouw van je gemaakt. Je bent 
een betere versie van jezelf geworden’. Andere 
vrouwen wil ik daarom meegeven: leer van jezelf 
te houden, ondanks de littekens op je borst en 
ziel. Koester jezelf, je bent niks minder waard na 
de diagnose ‘borstkanker’. Deel je gevoelens, 
want in kwetsbaarheid zit je kracht. Misschien 
kan ik als ervaringsdeskundige een waardevolle 
aanvulling zijn op het team van oncologen en 
mama-care verpleegkundigen of van huisartsen. 
Bij een ervaringsdeskundige hang je aan de 
lippen, daar wil je alles van weten. Als vrouwen 
me vragen: hoe ziet je borst er nu uit, kan ik dat 
laten zien.”

Geld voor onderzoek is en blijft nodig. “Mijn 
moeder, de moeder van mijn moeder en de 
moeder van mijn vader kregen borstkanker. 
Een aantal jaren geleden ben ik al eens voor 
‘gen onderzoek’ geweest. Inmiddels is er 
onderzoek gedaan en kennis ontwikkeld. Ik 
overweeg om nogmaals zo’n ‘gen onderzoek’ 
te doen. Ik heb een dochter, wat mij is 
overkomen wil ik haar graag besparen.“

TRAJECT DAT ELLEN 
DOORLOPEN HEEFT 

•   Eind 2011 diagnose 
borstkanker

•  Amputatie zieke rechterborst 
•  Operatie poortwachter klieren
•  6 x chemo behandeling
•  2013-2018 depressie 
•  Verwijdering eierstokken
•  Kijkoperatie baarmoeder
•   Preventieve amputatie 

gezonde linkerborst
•   2012-2017 hormoon-

behandeling 
•   2017 gezond verklaard, hierna 

10 maanden durend traject 
hersteloperatie: oprekken huid, 
operatie implantaten, nieuwe 
tepels, tatoeëren tepelhof.

Anita Boonstra en Cindy de Vries 
- Neyens zijn ambassadrices 
en regiocoördinator van Pink 
Ribbon in Sneek. Op vrijdag 4 
oktober organiseerden ze de 2e 
Pink Stiletto & Bubbels Bingo 
in Hotel van der Valk in Sneek, 
met als doel aandacht te vragen 
voor borstkanker en een mooi 
bedrag op te halen voor Pink 
Ribbon. Maar liefst 240 dames 
deden mee. De opbrengst tot 
nu toe is € 4.605.  Donaties 
van particulieren en bedrijven 
zijn nog mogelijk via actie.
voorpinkribbon.nl/actie/cindy-
anita.

Meer informatie: 
Pink Ribbon, www.pinkribbon.nl;  
Mobiel: 06-20729159

OPTISPORT SNEEK -  Optisport Health Club is één van de bedrijven die Pink Ribbon een warm hart toedraagt. Sporters 
die minimaal €5 doneerden aan Pink Ribbon konden een weekpas tegen een sterk gereduceerd tarief omzetten naar een maandpas. 
Het bedrijf nodigde sporters uit om op 29 september iets in de kleur roze te dragen bij de Pink Release Party, de introductie van het 
nieuwe sportieve kwartaal. Daar is gehoor aan gegeven en veel sporters kochten een gadget uit de Pink Ribbon collectie die Cindy 
had meegebracht. De roze vlaggen en ballonnen hangen nog steeds in de sportschool. Ook de donatie box is blijven staan.   

sneek


