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Voor Karl-Heinz
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Verantwoording

Enkele jaren geleden werd ik geconfron-
teerd met een ernstige ziekte. Op dat mo-
ment was ik 21 jaar en genoot ik nog volop 
van mijn studententijd. De afgelopen jaren 
waren vaak erg zwaar. Periodes van val-
len en opstaan, van verdriet maar ook van 
intens geluk wisselden in rap tempo. Er 
waren dagen waarop ik met mijn diepste 
zelf werd geconfronteerd en mijzelf leer-
de kennen. Dagen waarop ik besefte dat 
ik werd omringd door dierbare mensen, 
mensen op wie ik kan vertrouwen. Ik heb 
vrienden gevonden en verloren. Maar ik 
heb mij vooral gerealiseerd dat het leven 
kort is: erg kort. Maar dát is wat het leven 
met deze ziekte tegelijkertijd ook zo mooi 
maakt: ik geniet nu van íeder moment. 

Vanaf de eerste tegenslag heb ik een weblog 
bijgehouden, waarin ik beschreef hoe het 
met me ging. Na twee jaar en ontzettend 
veel stukjes, vond ik het moeilijk om alles 
wat ik had geschreven van mijn weblog te 
verwijderen. Ik had er veel reacties op ont-
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vangen, die mij stimuleerden om door te 
schrijven. Ik besloot alles te bundelen en er 
een boek van te maken. Een goede vrien-
din van mijn ouders, Antonia Lieshout, wil 
ik bedanken, omdat zij heeft aangeboden 
het manuscript te editen. Zonder haar was 
dit nooit gelukt.

Hoe mijn verdere leven eruit zal zien weet 
ik niet, maar ik heb besloten alle zeilen bij 
te zetten. Vooralsnog ben ik niet van plan 
deze zeilen neer te halen en zo lang als het 
kan van elk waardevol moment te genie-
ten.
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23 mei 2004

Twee weken geleden werd mij verteld dat 
ik een, waarschijnlijk goedaardige, hersen-
tumor heb. Dat was gebleken nadat ik, als 
proefpersoon, had meegedaan aan een we-
tenschappelijk onderzoek naar een medi-
cijn tegen migraine. Ik zou 40 euro krijgen 
voor deelname; een mooi bedrag voor een 
studente.

Vorig jaar, in april 2003, ging ik naar 
het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). Tijdens het experiment spoten 
ze een nieuw medicijn onder mijn tong. 
Daarna werd door middel van twee scans 
bekeken of een bepaald hersenvaatje zich 
verwijdde. Als dat het geval was zou het 
een efficiënt medicijn blijken te zijn tegen 
migraine. 

Tijdens de eerste sessie haalden ze me 
al snel weer uit de scanner. Het appa-
raat zou niet naar behoren werken, dus ik 
mocht vertrekken. Ik kreeg mijn 40 euro 
uitbetaald. En dat voor slechts 20 minuten 
een beetje liggen. Dat was lekker snel ver-
dienen! 
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Een week later krijg ik een telefoontje 
van G., de experimentleider. Op de scan 
van mijn hersenpan blijkt iets merkwaar-
digs te zien: ‘Kun je misschien terugkomen 
voor een gesprek?’ Er wordt een afspraak 
voor me gemaakt met de neuroloog van het 
LUMC, dr. L. 

Ik heb er met mijn ouders over gespro-
ken. Zij gaan met me mee. 

L. vertelt ons dat het hoogstwaarschijn-
lijk een oude, ingekapselde tumor betreft, 
die daar wellicht al vanaf mijn vroeg-
ste jeugd zit. Omdat de tumor sindsdien 
hoogstwaarschijnlijk niet groter is gewor-
den en andere hersendelen de functies van 
het ingegroeide stuk hebben overgenomen, 
is er niets om me zorgen over te maken. Ik 
kan er gewoon een oud omaatje mee wor-
den. 

Voor alle zekerheid zullen ze de tumor de 
komende tijd wel in de gaten houden. Twee 
maal per jaar zal er een MRI-scan worden 
gemaakt. Helaas, naar nu blijkt was de eer-
ste diagnose niet de juiste. De tumor is iets 
gegroeid - al is het niet veel. Maar toch! 

Uit de geringe groei, concludeert L., 
blijkt dat de tumor waarschijnlijk goedaar-
dig is. Hoewel hij niets met zekerheid kan 
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zeggen. Hij weet niet of en hoe de tumor 
zich verder zal ontwikkelen en of er in de 
toekomst een ingreep nodig is. 

Waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, wel-
licht, misschien. Wat moet ik daarmee?!

Zoveel onzekerheid. En er is niemand 
die precies begrijpt wat ik doormaak. 
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25 mei 2004

De afgelopen twee weken waren zó verwar-
rend. Ik ben net 21 en heb nu ineens heel 
veel vragen. Die tumor zit me dwars. Zó 
dwars. Wat kan ik wél doen en wat kan ik 
beter laten? Kan ik gewoon mijn biertjes 
blijven drinken? De pil blijven slikken? 

Ik denk er over na dat door die tumor 
alles in mijn leven zomaar kan veranderen. 
Bah, ik voel me beroerd! 

Maar op de één of andere manier zal ik het 
moeten accepteren. ‘Iets positiefs halen uit 
het slechte’. Het motto is van mijn moeder. 
Ik vond altijd dat het nergens op sloeg. Ge-
zeik, eigenlijk. Nu moet ik op mijn moeders 
manier leren denken. Positief zijn, ook al 
heb ik nog geen flauw idee hoe ik dat moet 
doen...
Opnieuw bedenken hoe mijn leven zal ver-
lopen. Wat ik wil. Dat ik gezond moet eten, 
goed moet slapen, niet avonden achter el-
kaar feestend doorbrengen. 

Maar ik wil niks moeten! Dit neemt het 
plezier in mijn leven weg. Als ik nu wak-
ker word, is alles anders dan twee weken 
geleden. Mijn voornaamste bezigheid is me 
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zorgen maken. En hoewel ik het graag 
zou willen, zal ik daar niet zo snel met an-
dere mensen over praten. Bang dat ze me 
dan een aansteller zullen vinden. Al weet 
ik diep van binnen ook wel dat dit onzin is. 
Want hoe kan een hersentumor aanstellerij 
zijn?!

Een volstrekt ander vooruitzicht: Hoe zal 
het met me gaan over 30, 40 jaar? Ik heb 
geen idee. Na slechts twee weken tijd denk 
ik over bepaalde dingen zo anders dan 
voorheen. Over reizen bijvoorbeeld. Vroe-
ger plande ik dat allemaal tot in de details, 
maar nu zou ik het liefst meteen de hoogst-
noodzakelijke spulletjes bij elkaar pakken 
en op een vliegtuig naar Nieuw-Zeeland 
stappen. Dat is mijn droomreis! 

Nu, opeens, wil ik van alles ondernemen. 
Er niet over nadenken of het wel of niet uit-
komt. Of ik daar geld voor heb. Of het past 
binnen mijn studie. En of mijn ouders het 
er misschien niet mee eens zijn. ‘Gewoon 
doen!’, denk ik nu.

Ik heb het een poosje geleden uitgemaakt 
met Karl-Heinz. Hij is de perfecte vent voor 
mij: áls ik wat ouder zou zijn. Als ik niet 
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meer in een studentenhuis zou wonen… 
Maar ik mis hem heel erg. Tja… eigen 

schuld, dikke bult!
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26 mei 2004

Ik maak me zorgen over de tintelingen in 
mijn lichaam, die steeds vaker voorkomen. 
Die prikkelingen begonnen een paar maan-
den geleden. Eerst dacht ik dat het kwam 
doordat ik een paar biertjes teveel op had, 
maar ik heb ’t ook als ik niets heb gedron-
ken. Dan word ik wakker met een tintelend 
gevoel in mijn hoofd, dat doortrekt als een 
prikkend gevoel naar mijn linkerhand en 
vervolgens naar mijn linkerbeen. Ik begrijp 
niet zo goed wat dat is en ik heb het ook 
aan mijn neuroloog, dr. L., voorgelegd. Het 
zouden, zei hij, kleine epileptische aanval-
letjes kunnen zijn, maar hij kan dat niet 
met zekerheid zeggen. 

Ik maak me er zorgen om, omdat het niet te 
negeren is. Wat moet ik doen als het gebeurt 
terwijl ik achter het stuur zit? Misschien is 
het beter om helemaal geen alcohol meer  
te drinken? Maar anderzijds: gezellig naar 
de kroeg gaan hoort nu eenmaal bij mijn 
studentenleven...

Ik voel me er nog steeds rot over dat ik het 
heb uitgemaakt met Karl-Heinz. Ik had er 
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toen zoveel redenen voor maar nu kan 
ik er niet één meer bedenken. Ik wist zó 
zeker dat het niet serieus kon worden tus-
sen ons en nu zit ik me hardop af te vragen 
welke flutreden ik heb bedacht om deze ge-
weldige vent te laten lopen. Ik mis hem. Ik 
heb hem uit mijn leven gegooid terwijl ik 
gek op hem ben. Als ik boos ben en ik kijk 
naar hem, dan verdwijnt mijn boosheid als 
sneeuw voor de zon en verschijnt mijn lach 
automatisch.
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27 mei 2004

Vanavond ben ik met Dominique, mijn 
huisgenootje, naar een feestje gegaan. Ik 
had besloten zoveel mogelijk lol te maken, 
en zoveel mogelijk te doen. En ter plekke 
te bekijken of ik wel of niet lekker mee zou 
drinken. Ik wilde mezelf niet van tevoren 
bang te maken over de effecten. Ik ben ten-
slotte sterk genoeg. Ik heb genoeg motivatie 
om die tumor te overwinnen. En motivatie 
is het belangrijkst, zegt iedereen. Denken 
over de toekomst maakt me angstig en on-
zeker, maar zo’n tumor zal mij niet uit het 
veld slaan. Dat weet ik zeker!

Mijn leven heeft sinds enige weken een 
totaal andere wending genomen, maar ík 
verander niet. Ik zal het mijzelf bewijzen: 
dat ik nog steeds plezier kan hebben ook al 
moet ik daar offers voor brengen. 

Ik heb met een jongen uit Delft gezoend. 
Zomaar. Omdat ik vond dat ik iets moest 
doen wat jonge mensen nou eenmaal doen. 
Die jongen interesseerde me eigenlijk in 
het geheel niet en naderhand was ik er dan 
ook niet zo tevreden over.
Maar ach... Ik leef maar één keer en daar 
maak ik gebruik van! 
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6 juni 2004

Gisteren weer te veel gedronken voor mijn 
huidige doen. Nou, dat heb ik geweten. De 
alcohol sloeg in als een bom! 

Ik was op een feestje van de rugbyclub. 
Van slechts een paar glazen werd ik ladder-
zat en kreeg ik om iets stompzinnigs ruzie 
met Karl-Heinz. Vervolgens ontstond er 
kennelijk een switch in ons gedrag en stond 
ik met Karl-Heinz te zoenen op het rugby-
veld. Uiteindelijk zijn we bij hem thuis be-
land. 

Karl-Heinz is lid en één van de trainers van 
mijn rugbyclub. Hij is een Zuid-Afrikaan, 
bijna acht jaar ouder dan ik en na zijn stu-
die voor onze club naar Nederland gehaald. 
Hij speelt fantastisch. 

Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. 
En hij is hier gebleven. Hij spreekt een Zuid-
Afrikaans taaltje dat soms niet te verstaan 
is. Maar ik begin er aan te wennen. Toen ik 
Karl-Heinz voor het eerst zag, op het rug-
byveld, was er iets in hem wat me ontzet-
tend aantrok al kan ik niet benoemen wat 
dat nou precies was. Dat blonde kuifje, dat 
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zelfvertrouwen dat hij uitstraalde op het 
veld... Ik vond hem zó leuk. Maar tegelij-
kertijd wist ik ook dat het tussen ons nooit 
iets kon worden. Hij was te oud voor me en 
ook zo anders dan mijn vrienden. 

Ik zit bij het studentencorps en bij mij en 
mijn vriendinnetjes draait het om regelen. 
Regelen betekent met kerels zoenen. Twee 
kerels op één avond is normaal. Sommige 
vriendinnen slaan daar wat in door. Ik 
houd het bij zoenen. 

En omdat ik nu kerels moet scoren - 
want later kan dat tenslotte niet meer - past 
Karl-Heinz totaal niet bij mijn leven. Niet 
alleen omdat hij ouder is. Een vast vriendje 
komt überhaupt niet goed uit. Niet nu. En 
dat is toch wel jammer.

Want na zo’n nacht met hem ben ik weer 
verschrikkelijk verliefd. Bovendien voel ik 
me zo vertrouwd bij Karl-Heinz; ik kan bij 
hem gewoon helemaal mezelf zijn. Hij is ei-
genlijk wel iemand met wie ik oud zou wil-
len worden. 

Stom van me, dat ik er alleen maar aan 
denk dat hij anders is dan wij - terwijl we 
het zo goed hebben als we samen zijn. Ie-
dere keer weer is het verschrikkelijk als 
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ik hem een paar dagen niet kan zien. Ik 
ben echt dol op hem. Maar dit kan gewoon 
niks worden! 

Hmm... Ik krijg zojuist een smsje van hem: 
‘Afkicken van jou valt zo niet mee. Kan ik 
jou nie kom haal nie?’ 

O, wat moet ik nou?!
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7 juni 2004

Ik woon in een studentenhuis met 15 an-
deren. Ik kan wel zeggen dat het hier nogal 
druk is. Het is heel normaal dat je ’s nachts 
wordt gewekt door je huisgenoten als ze te-
rugkomen uit de kroeg of van de sociëteit. 
Een nachtje doorslapen komt weinig voor. 
Irritant, maar daar moet je maar tegen 
kunnen. 

Dit is zo’n heerlijk, rustig moment waarop 
iedereen waarschijnlijk slaapt. Zelden is 
het zo stil als nu in huis en de gedachte dat 
ik de enige ben die nog wakker is vind ik 
heel fijn. Ik kan lekker rustig schrijven en 
bedenk mij net dat ik de laatste week bijna 
niet aan die tumor in mijn hoofd heb ge-
dacht. 

Ik kan het nog niet helemaal accepteren, 
maar heb er wel wat meer vrede mee. Ik 
denk dat deze tumor ook tot iets goeds kan 
leiden. Zo ben ik me veel bewuster van de 
vraag wat ik nou écht wil in mijn leven. En 
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wat betreft mijn studentenleventje: wel-
ke beslissingen ik zal nemen. Of ik iets doe 
voor mijzelf of omdat het van me verwacht 
wordt. En waarom ik Karl-Heinz geen eer-
lijke kans geef. Tja, dat blijft moeilijk voor 
me.

Ik denk dat dit me uiteindelijk zekerder 
kan maken. Ik merk al dat ik meer let op 
de dingen om me heen. Dat ik probeer te 
genieten van iets kleins, zoals de geur van 
bloeiende bloemen. Om niet gewoon over 
zo’n moment heen te denderen. 

Ik ga positief denken en gelukkig zijn. Ik 
leer op deze leeftijd al zo veel meer dan an-
deren in hun hele leven. Laat ik daar maar 
gebruik van maken! 

Overmorgen heb ik tentamen en volgens 
mij ga ik het halen. Als ik straks mijn stu-
die heb afgerond zal ik daar extra trots op 
kunnen zijn.

Maar soms vind ik mezelf een saaie oma. 
Zit ik daar als 21-jarige te genieten van de 
bloemetjes…
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15 juni 2004

Door de tumor ben ik veel over mijzelf gaan 
nadenken. En ik heb ontdekt dat ik veel te 
veel probeer om op een leuke, goede ma-
nier bij anderen over te komen. Waarom 
doe ik zo mijn best voor mensen die niks 
voor mij betekenen? 

Het belangrijkste in mijn leven is toch dat, 
als ik er later op terug kan kijken, de men-
sen van wie ik echt houd dichtbij me waren. 
En dat we samen mooie tijden hebben be-
leefd. Dat ik keuzes heb gemaakt waardoor 
ik ben gegroeid als persoonlijkheid. 

Als je later terugdenkt aan je leven zul 
je bijna zijn vergeten wat je tweede auto 
was. Maar een bijzonder afspraakje met je 
vriend blijf je je waarschijnlijk wel herinne-
ren. Dus lijkt het mij beter geld uit te geven 
aan een fantastisch reisje dan een mooie 
auto te kopen. Ja toch? 

Ik wil terug kunnen kijken op een leven 
waarin ik iets heb bereikt in mijn persoon-
lijke ontwikkeling. Dat ik iets heb gedaan 
waar ik trots op kan zijn. En dat ik de 
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man van mijn dromen, mijn maatje voor 
het leven heb gevonden. Maar met dat laat-
ste ben juist ík hard aan het worstelen. 

Ik weet dat ik de man van mijn dromen 
al heb gevonden. En dat is Karl-Heinz. Bij 
hem voel ik me op mijn gemak, beschermd, 
gewaardeerd. Als we bij elkaar zijn, draait 
alles alleen om ons. Met hem kan ik nooit 
te lang samen zijn. Met hem is het altijd te 
kort.

Bij vorige vriendjes wist ik altijd dat het 
vroeger of later uit zou gaan. Bij Karl-Heinz 
heb ik dat niet en ik hoop dat dat moment 
nooit zal aanbreken. 

Maar waarom is het dan zo verdomde 
moeilijk om hem te combineren met mijn 
studentenleven? Want ik weet eigenlijk wel 
dat ik moet doen wat mijn hart me ingeeft. 
Ik zei net toch zelf dat het erom gaat dat ik 
doe wat ík wil - en niet wat anderen van me 
verwachten? 

Ja, met Karl-Heinz zou ik wel willen trou-
wen. Op een gegeven moment. Nu ben ik er 
echter nog niet klaar voor. Hopelijk wacht 
hij op me. Maar misschien laat ik met mijn 
kinderlijke gedrag een fantastische vent als 
zand tussen mijn vingers doorglijden… 
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8 juli 2004

Eergisteren had ik een gala van mijn stu-
dentenvereniging, Minerva. Minerva viert 
dit jaar haar lustrum en dat betekent dus 
twee weken lang feesten en zuipen. Ik ging 
naar dat gala met een safe-date. Dat is ie-
mand die je niet hoeft te regelen. Deze jon-
gen had al een vriendin. Hij was wel aardig 
maar ik had zelfs geen zin om met hem te 
praten. 

Ik had liever Karl-Heinz meegenomen. 
Maar ja, zo’n gala vindt hij niet eens leuk. 
Ik denk dat hij het kinderachtig vindt. En 
eigenlijk heeft hij daar wel gelijk in. 

Ik was die avond erg moe want ik had de 
avond ervoor ook al een feestje gehad van 
Minerva. Omdat ik me al de hele dag een 
beetje down voelde, ben ik tamelijk vroeg 
naar huis gegaan. Ik voel me zo anders dan 
al die feestende mensen. Ik dacht voortdu-
rend of nog een biertje wel goed was voor 
mijn gezondheid. 

Toen ik thuiskwam moest ik erg huilen. Ik 
was verdrietig omdat iedereen kon doen 
waar ie zin in had. En ik zat als enige con-
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tinu op mijn horloge te kijken en mijn 
biertjes te tellen. Het voelde zo oneerlijk al-
lemaal en om mijn huilen te smoren drukte 
ik mijn gezicht in mijn kussen.

Gisteren ging ik maar vroeg slapen. 
Vandaag gaat het iets beter al ben ik nog 
niet volledig van dat verdrietige gevoel af. 
Ik kan het nu allemaal niet zo goed meer 
bevatten. Heb ik nou kanker? 

Ik vind het ook zo vervelend dat ik me iede-
re dag anders voel. De ene keer verdrietig, 
de andere keer boos, dan weer vol goede 
moed. En nu voel ik me zo zwak! Ik zou zo 
graag eens in de toekomst willen kijken. 
Weten hoe mijn leven er over een paar jaar 
uitziet. Wat ik voel als ik dit stuk ooit terug-
lees in mijn dagboek. Hoe zal het dan met 
me gaan? Zal ik opgelucht en dankbaar zijn 
omdat ik dit overleefd heb? Zal ik vinden 
dat ik naïef over het leven dacht? En zal ik 
dit over een aantal jaar überhaupt nog wel 
terug kunnen lezen? 

Ik had een dergelijk leven in ieder geval 
nóóit verwacht. Dit soort verhalen lees je 
toch alleen in vrouwenblaadjes? Kon ik 
maar in de toekomst kijken! Die onzeker-
heid is het ergst...
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13 juli 2004

Het is weer aan met Karl-Heinz! Ik ben zo 
blij! Ik ga hem deze keer niet meer zo maar 
opgeven, no way! Vanaf nu laat ik mezelf 
niet langer verwarren door twijfels. Ik wil 
met die vent blijven. Ik denk echt dat we 
bij elkaar horen! Ik weet dat hij anders is 
dan de vriendjes van mijn vriendinnen, 
nou en... 

Vanaf nu laat ik de buitenwereld zien dat 
wij bij elkaar horen. Dat het me niks uit-
maakt wat anderen ervan denken. Ik ga er-
voor vechten!
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24 juli 2004

Ik ben met mijn moeder op bezoek bij bab-
cia, mijn Poolse oma. Babcia is de moeder 
van mijn moeder. Ze woont in Polen en ik 
ben zelf dus ook half Pools. 

Vandaag heb ik het er met mijn moeder 
over gehad dat ik júíst in deze tijd niet zo 
gesloten zou moeten zijn. Ze vindt dat ik 
wat meer moet praten, hoe ik over deze si-
tuatie denk en zo. 

En ja, ze heeft wel gelijk: ik ben erg ge-
sloten. Dat was ik altijd al, maar de afgelo-
pen weken heb ik zóveel om over na te den-
ken! Daardoor kom ik nog meer in mijzelf 
gekeerd over. Ik vind dat zelf wel fijn, maar 
misschien is het iets waar mijn moeder zich 
zorgen over maakt. En ik weet ook wel dat 
dit niet de beste manier is om hiermee om 
te gaan. Ik zou juist nu moeten leven, fees-
ten, uitbundig en vrolijk zijn. Maar dat kan 
ik niet. Niet meer. 

Mijn moeders advies, om zo positief moge-
lijk in het leven te staan, is moeilijk. Nega-
tieve gedachten zullen er altijd zijn, vooral 
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als ik in een slecht humeur ben. Met mijn 
hoofd wéét ik dat ik moet denken: ‘Lienka, 
het komt wel goed.’ Maar hoe moet ik dat 
doen? Ik ben constant verdrietig en dat wil 
maar niet overgaan. Ik wil gewoon een be-
handeling achter de rug hebben, waardoor 
mijn hoofd weer schoon is.

En dán kan ik weer leven...
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22 augustus 2004

Gisteren heb ik een zware epileptische aan-
val gehad; een zogenaamde grand mal. Ik 
was naar Minerva gegaan en dronk daar 
twee biertjes. Ik ging met een huisgenoot 
terug naar huis om voor ons allemaal eten 
te koken. Ik stond in de keuken en kreeg 
weer dat irritante, tintelende gevoel in mijn 
hoofd. Ik liep snel naar de fusie, omdat ik 
niet wilde dat mijn huisgenoot het zou mer-
ken. Maar die zag wel degelijk dat er iets 
niet in orde met me was en liep achter me 
aan. In de fusie voelde ik het tintelende ge-
voel steeds sterker worden en door mijn 
hele lichaam trekken. Ik kon nog net uit-
brengen dat ik me heel raar voelde. 

Het prikkende gevoel in mijn hoofd ging 
over in een soort pijn, die ik nog niet eerder 
had ervaren. Het voelde alsof mijn schedel 
op meerderde plaatsen in elkaar werd ge-
duwd. Vervolgens had ik mijn kaken niet 
onder controle en ging mijn mond steeds 
verder openstaan. Mijn luchtpijp leek zich 
samen te trekken, waardoor ik moeilijk 
adem kreeg. Mijn pupillen draaiden naar 
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boven en mijn armen stonden onder zo’n 
gigantische spanning dat ik ze wel naar me 
toe moest strekken. 

Het volgende moment lag ik op de bank. 
Mijn rug spande zich ook aan en stond he-
lemaal hol. Het was allemaal zo heftig en 
ik begreep niet wat er met me gebeurde. Ik 
dacht dat ik doodging. Ik schaamde me erg 
voor hoe ik er uit zou zien op dat moment. 
Een fijn gezicht was het vast niet.

Armen stijf omhoog, pupillen weg-
gedraaid, mijn rug helemaal hol en mijn 
mond open. Er stond een geweldige druk 
op heel mijn lichaam. Zo sterk dat ik bang 
was dat er iets zou breken. Ik schaamde me 
dood! 
Toen ik bijkwam, stonden er twee broe-
ders in het wit naast me. Mijn shirtje was 
omhoog getrokken, en op mijn borst zaten 
allemaal witte plakkertjes met slangetjes 
eraan. Om me heen zag ik de gezichten van 
mijn huisgenoten, hun grote verschrikte 
ogen. De broeders keken naar mijn hand-
palmen, waar bloedige wondjes in zaten, 
omdat ik tijdens de aanval mijn nagels in 
mijn handpalmen had gedrukt. Op mijn 
mond stond een laag schuim.

Ik moest op de brancard gaan liggen, 
maar daar had ik totaal geen kracht voor. 
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De broeders hielpen mij. Vlak voordat 
de deuren van de ambulance gesloten wer-
den zag ik mijn huisgenoten met bezorgde 
gezichten in een halve cirkel om de auto 
staan. Als een oma werd ik in een deken-
tje ingewikkeld en met de ambulance naar 
het LUMC gebracht. Daar constateerden ze 
dat ik een epileptische aanval van de ergste 
soort had gehad. Een grand mal. Ik voelde 
me verschrikkelijk. 
Die nacht ging ik bij Karl-Heinz slapen. Ik 
kreeg wat valium mee. Dat moest rectaal 
worden ingespoten als ik weer een aanval 
zou krijgen, die langer dan vijf minuten zou 
duren. En dat moest ik aan Karl-Heinz vra-
gen… 

Mensen zeggen wel eens dat je sommige 
dingen van je partner niet moet willen zien 
omdat dat de romantiek weghaalt uit je re-
latie. Maar Karl-Heinz nam het geweldig 
op: ’Lienksie, wat moet, dat moet. Maak je 
geen zorgen’. 

Gelukkig kreeg ik geen nieuwe aanval. 
En de dag erna nam Karl-Heinz een vrije 
dag om bij mij te blijven. 
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14 september 2004

Een week geleden moest ik naar het LUMC 
om met dr. L. over die epileptische aanval 
te praten. Mijn vader zou meegaan, maar 
die haalde het helaas niet omdat zijn trein 
vast kwam te zitten. Toen moest ik dus al-
leen naar een heel belangrijk gesprek. 

L. vertelde me dat een operatie nu toch 
echt onvermijdelijk was. Ik kon natuur-
lijk niet doorlopen met die tumor als ik 
er klachten van ondervond. L. zou een af-
spraak voor me maken bij het LUMC. Als 
ik geopereerd kon worden, zou ik worden 
opgeroepen. Ook kreeg ik anti-epileptica 
voorgeschreven, die ervoor moesten zor-
gen dat ik geen epileptische aanvallen meer 
zo krijgen. 

Na de afspraak stond ik huilend in mijn 
eentje voor het LUMC. Wat een klap. Ik 
voelde me zó alleen. En al die voorbijfiet-
sende mensen die me zo aankeken maak-
ten dat ik me nog eenzamer voelde.

Toen mijn tranen wat opgedroogd wa-
ren, wilde ik op de trein naar Dordrecht 
stappen - waar mijn ouders wonen - om me 
daar te laten verzorgen. Nog redelijk van 
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streek stapte ik als een kip zonder kop 
in de trein waardoor ik een treinkaartje 
vergat te kopen. Natuurlijk word je net dán 
gecontroleerd, dus ook nu weer! 

Ik werd zó verschrikkelijk boos toen ik 
ook dát nog rauw op mijn dak kreeg! De 
vrouwelijke conducteur vroeg me of ik een 
verklaring had voor het niet hebben van 
een treinkaartje. Ik keek haar opstandig 
aan en antwoordde: ‘Omdat ik net gehoord 
heb dat ik een hersentumor heb!’ Mijn tra-
nen kon ik met moeite bedwingen. 

De vrouw keek me moeilijk aan en vroeg: 
‘Moet ik dat opschrijven als reden?’ 

Omdat ik in alle hectiek van de afgelopen 
paar dagen de sleutel van mijn ouders huis 
was verloren moest ik eerst in Den Haag 
Centraal stoppen. Daar zou mijn broer 
Willem mij zijn sleutel geven. Toen ik hem 
zag vertelde ik huilend dat ik geopereerd 
moest worden. Willem keek me bezorgd 
aan waarna ik nog harder moest huilen en 
eraan toevoegde: ‘En nu heb ik ook nog een 
boete gekregen omdat ik geen treinkaartje 
had!’
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21 september 2004

Gisteren ben ik met mijn vader naar het 
Westeinde Ziekenhuis gegaan om te praten 
met de neuroloog van dat ziekenhuis, dr. 
T. Mijn vader staat erop dat het ziekenhuis 
met de beste neurochirurgen mij zal ope-
reren. Tilburg en Den Haag staan aange-
schreven als de beste ziekenhuizen en om-
dat het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag 
dichter bij mijn studentenhuis in Leiden is 
hebben we dus voor dat ziekenhuis geko-
zen.

Mijn vader zal dr. L. van het LUMC, 
hierover informeren.

 
T. komt over als een rustige en gedecideer-
de man en hij geeft me een prettig gevoel. 
Hij heeft de scans van de tumor bekeken 
en daar wat uitleg bij gegeven. Dat was fijn 
omdat ik nu iets beter begrijp hoe die tu-
mor in mijn hoofd eruit ziet. Er zal een af-
spraak voor een operatie voor me gemaakt 
worden. Zo snel mogelijk! 

Het komt nu toch allemaal wel heel snel 
dichtbij! De scans had ik eerder die dag bij 
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het LUMC opgehaald. Het was een grote 
blauwe envelop van 50 centimeter breed 
en lang, die dichtgeplakt was. Ik kon het, 
nieuwsgierig als ik ben, niet laten de scans 
thuis met mijn huisgenoten te bekijken. 

Ik schrik me wezenloos! Op de scan was 
een grote, witte, ronde vlek te zien. Onge-
veer even groot als een van mijn oogkas-
sen! Lacherig en stoer doend zeg ik tegen 
mijn huisgenoten: ‘Hé, kijk jongens, er 
groeit een oog in mijn hoofd!’
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25 november 2004

De operatiedatum staat vast! 7 December 
zal het gebeuren. Op 6 december word ik 
al opgenomen, omdat er vóór de operatie 
allerlei voorbereidingen moeten plaatsvin-
den. Die voorbereidingen bestaan uit een li-
chamelijk onderzoek, een bloedonderzoek, 
een MRI-scan en een gesprek met de anes-
thesist. 

Ik voel me erg verward over de operatie. 
Aan de ene kant ben ik nieuwsgierig. 

Opgewonden: omdat ik nog nooit in een 
ziekenhuis heb gelegen en ik het wel inte-
ressant vind om dat eens mee te maken. 
Ik wilde eigenlijk altijd graag in het zie-
kenhuis werken en bovendien ben ik dol 
op ziekenhuiseten. Toen mijn oma in het 
ziekenhuis lag, mocht ik altijd haar toetjes 
opeten. Heerlijk!

Aan de andere kant ben ik gespannen en 
voel ik me bezorgd. Om het nog ingewikkel-
der te maken, ben ik vandaag ook nog eens 
verdrietig. Ik ben bang dat dit het begin is 
van het einde. Er zitten namelijk nogal wat 
risico’s aan die operatie. Zo kunnen er tij-


