
‘E
lkedinsdag zat
ik anderhalf
uur aaneen
druppelend
chemo-infuus
ennamikde

dag vrij.Woensdagwerkte ik thuis
omdatmijnogenprikten.Donder-
dagging ik al eenpaaruurnaar
kantoor en vrijdagswas ik erhe-
lemaal. Zodeed ikdat gedurende
deacht chemokurendie ikmoest
ondergaan.Verplicht rustenwas
niets voormij. Vanwerkenkreeg ik
energie en ikhader veel behoefte
aanomoverprojecten tepraten, in
plaats van te zwelgen in zelfmede-
lijdenomdat ik kankerhad.’
‘Mijn verhaal begonhalf 2014

met vagebuikpijnklachten. Ikhad
geenbloed inmijnontlasting en
gewooneetlust, dus erwasgeen
redengealarmeerd te zijn. In
anderhalf jaar tijdben ik elf keer
naardehuisarts gestapt vanwege
aanhoudendepijn enelkekeer
hoorde ik iets anders; vaneenpa-
rasiet tot stress. Ik kreegantibio-
ticaof voedingstips.Nietshielpof
hethielp slechts voorkorte tijd.’
‘Totdatmijn vrouwMarjolein

en ik inoktober 2015eenweekend
in Italiëwaren. Ik lag te crepe-
renopdebankenzij beldehet
ziekenhuis. Erbleek eenabces te
zijn gesprongendat opmijndikke
darmzat en ikwerddirect opge-
nomen.Uiteindelijkheb ikdaar
zevendagengelegen. Jan-Hein,
mijn rechterhandopde zaak,nam
wat vanmijn takenover,maar ik
wilde inalle cc’s gezetworden.Pr

ui
k
op

de
za
ak

Eénopdedrie
mensenkrijgt
kanker, dusook
mensenmet
eenbaan.Drie
kankerpatiënten
vertellenwathun
ziektebetekendevoor
hunprofessionele
bestaan: ‘Ikbenzelf
maaroverdiepruik
begonnen.’

Door Joan
Makenbach
Fotografie:
ErikHijweege

BasHermes (43),directeurbijSynergie International
Recruitment.Getrouwd, vadervantweezoons, van
14en12,eneendochter van11.Kreegdiagnose
darmkanker in2015.

Vanuit bedkon ikprimamailenen
hetwas eenfijneafleiding,want ik
snapte tochniets vande Italiaanse
televisie.’
‘Eenmaal inNederlandhoorde

ikdewerkelijke reden vanmijn
buikpijn: darmkankermetmoge-
lijkuitzaaiingen inmijnbuikvlies.
Ikhadookgeengesprongenabces,
maarde tumorhadeengaatje ge-
maakt inmijndarm.Datbetekent
eigenlijk eendoodvonnis.Maar
hoegekhet ookklinkt, ikbengeen
secondebanggeweest. Voormijn
vrouwMarjolein,mijngezin,mijn
ouders en familiewashet veel
erger. Zij zagenmij lijden.Bijmijn
vaderdiemebij elke chemoverge-
zeldenaarhet ziekenhuis, zag ik
het verdriet in zijnogen.Hij, een
kerngezondemanvanzeventig,
zat aanhetbed vanzijn zieke zoon.
Dathoortniet.’

Eénopdedrie dood
‘Zelf vond ikhet eerder lastigdan
angstig. Ikwas er ookopgebrand
mijn vrouwenkinderen tebewij-
zendat jeniet hoefde te sterven
aankanker.Marjoleins vader is
aankanker overleden, dusdatwas
hunassociatie.Maar éénopde
driedood, betekentnogaltijddat
bijna zeventigprocent overleeft.’
‘Ikwerddoorverwezennaarhet

CatharinaZiekenhuis inEindho-
ven,waar ze gespecialiseerd zijn
indit typekanker. Al snelnade
vreselijkenegatievediagnose volg-
denallerlei positieveberichten.
Nee, het zatniet inmijn longen
en lever, noch inandereorganen.

‘De orde van de dag vond ik een prettiger
gespreksonderwerp danmijnmedisch dossier’
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Nee, ikhadgeen stomanodig. En
nadeoperatie vandedarmtumor
kwamooknogeenshet allerbeste
bericht: erwarengodzijdankgeen
uitzaaiingengevonden inhet
buikvlies! Ikmoestnogwel chemo,
maarknapte zienderogenop.’
‘Mijnwerkheeft al die tijd als

eenwarmbadgevoeld.Niemand
vroegwanneer ikdachtweer eens
te komen. Ikmocht zelf bepalen
hoe vaakenwanneer ikkwamen
datmaaktehet voormij gemak-
kelijker. Als ikniet binneneen
zesde vaneen seconde reageerde
opmijnmail,wisten zedat zeme
met rustmoesten laten. Ikwilde
ookper seniet als patiëntworden
behandeld.’

Soepvan collega
‘Alsmewerdgevraagdhoehet
ging, riep ik snel “goed”, om in
éénademdoor te informeren
naardie-en-die klant. Ik ginghet
gesprekniet uit deweg,maarde
orde vandedag vond ik eenpret-
tiger gespreksonderwerpdanmijn
medischdossier.Niemandhoefde
voormij koffie tehalen, dat deed ik
zelf.Wel superliefwasde soep van
collega Ineke, die ze altijdmee-
bracht. Een vandeweinigedingen
dienietnaar zandsmaakten in
zo’n chemoweek.’
‘Ikhebniet bewust een voor-

beeldwillen zijn alsmanager.
Toevallig kent onsbedrijf een
ontzettend laag ziekteverzuim.
Parttimersplannendoktersbe-
zoekjes ophunvrije dagende
algehele tendens is “jemoetwel
heel ziek zijn,wil je inbedblijven
liggen”.Maarhet is echtniet zodat
ikmeexpres stoerder voordeed, ik
vondhet overdehele linie gewoon
goed tedoen.Debijwerkingen
vandechemo lekenopeenflinke
griep,maardaarna functioneerde
ikweerprima.’

EstherLiskamp (52), VicePresident Sourcing&Procurement
International bij FedEx.Getrouwd.Kreegdiagnoseborst-
kanker in2008eneierstokkanker in2016.

‘A
ls je aanmen-
senuitmijn
teamvraagt
of ikwezenlijk
andersbenop
dewerkvloer

namijn ziekte, denk ikdat zeont-
kennend reageren.Mijn assistent
vindtdat ik iets ongeduldigerben.
Andere collega’snoemenmesoci-
aler, al heb ikweinig geduldmet
klagers.Heb jehetniet naar je zin
in jebaan,huis ofhuwelijk, dóé er
iets aan. Zoekwat je kuntdoenom
je situatie te verbeterenenneem
je leven ineigenhand. Iedereen
heeft recht op zijnmisère,maar
metklagenomhet klagenheb ik
weinig compassie.’
‘Tweekeerhad ikdepechkan-

ker tekrijgenénhetgelukhet te
overleven.Deeerstekeer, in2008,
kreeg ikborstkanker; toenwerkte
iknogvoor eenmultinational. In
2016bleek ikeierstokkanker te
hebben; intussenzat ikbijmijn
huidigewerkgever.De tweeziekte-
processenverliepenverschillend.
Deeerstekeerben ikgrotendeels
vanuithuisblijvenwerken, ik
woondevlakbij. Inde tweede
enderdeweeknadechemo,die
ikmijngrijze enwitteweken
noemde,kon ikaandeslag.De
kantoortuinwaseenbroedplaats
vanbacteriën,dushield ikbespre-
kingenaanmijnkeukentafel. Toen
ikaandebestralingenmoest,
plande ikdie laat indemiddag,
zodat ikoverdagnogaanhetwerk
kon.Maarde tweedekeerwoonde
ikanderhalfuur vanmijnwerk.
Danwip jewatminder snel aan.’

‘Opmaandag ging ik onder hetmes, de vrijdagavond
ervoor beldemijn baas: ik had de baan’

‘Eigenlijkdacht ikuitdegeva-
renzone te zijn: ikhadal acht jaar
langbraaf alle controlesdoor-
staan,wasaldie tijdkankervrij
geweest. Ikwist alleennietdat
ikgenetischbelastwas. Ikben
nooit gecontroleerdopgenetische
afwijkingenendeeierstokkanker
washelaas verwantaandeborst-
kanker.’

Out of officeniet aan
‘Diediagnosehadniet opeen
slechtermomentkunnenkomen.
TNTwasnetovergenomendoor
FedExenwezatenmidden inhet
integratietraject. Eensuperleuk
proces.Nogniet allebanenwaren
vergevenen ikaasdeopde functie
VicePresidentSourcing&Procu-
rement International toen ik van
mijnartsenkreeg tehorendat ik
directmoestwordengeopereerd
endaarnachemotherapie zoukrij-
gen. Ik schattemijnkansenopde
baan laag in.Metmijn ziektewas
iknunietbepaaldeendroomkan-
didaat.Opmaandagging ikonder
hetmes,de vrijdagavondervoor
beldemijnbaas:hij gafmealle rust
en ruimte,maarwildemewel laten
wetendatdie functie voormijwas.
Ik vinddatnogsteeds fantastisch
engetuigenvanontzettendveel
vertrouwen inmij.’
‘Ikben inaugustusgeopereerd;

daaropvolgdenachttienweken
chemotherapie. In januari 2017
ging ik voorzichtig aandeslag. In
de tussenliggende tijdprobeerde
ik vanuitmijnbedhetkoninkrijk
nogwel tebesturen.Mijnoutof of-
ficeheb iknooit aangehad. Ikben
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‘I
kweetwathet is omde
controle te verliezen,
maarhebookervaren
dathoediepeendal
ook is, er altijdweer
uitzicht is. Ikben

socialer gewordenenkanbeter
relativeren.Doormijn ziekteweet
ik: ikwil eenbaanwaarin ikde
leider kanzijndie ik echtben. Ik
voelmebeterbij eenorganisatie
met eenmaatschappelijkdoel.
Ookben ik “Leidennakanker”
begonnen, een initiatief oman-
derebestuurders en topmanagers
tebegeleidendienakanker terug-
keren inhet arbeidsproces.’
‘Bij toevalwerder in2012een

tumor van zes centimeter inmijn
buikontdekt.Het gingomeen
recidive vandeoorspronkelijke
zaadbalkankerdie ik in2001had
gehad.Mogelijk is er een restje
blijven zitten.Het zorgdeer in
ieder geval voordat ikflinkdoorde
medischemangelmoest.’
‘De eerste keer kankerwasniet

zodramatisch. Ikwerkte alsCor-
porateDirector voor voedingsmid-
delenconcernRoyalWessanen. Ik
was viermaandenuit de running
enophetwerkwerdenmetkunst-
en vliegwerkdegatenopgevuld.
Mededoor een sportprogramma
keerde ikfit terug.Naeen jaarwas
ikbijna vergetendat ikooit kanker
hadgehad.’
‘Elf jaar laterwashet een stuk

ingrijpender.Hetmedische traject
washeftig en zwaar. Ikmoest
wordengeopereerd, kreeg een

TimodeGrefte (56), bestuurder en toezichthouder,
getrouwd, tweekinderen van18en16.Kreeg in2001
en2012dediagnose zaadbalkanker.

lichtelijk eencontrolfreak enwilde
dieperiode vandenieuweorgani-
satiebewustmeemaken.Werken
deed ikniet omdathetmoest,
maaromdathetmestructuur en
afleidinggaf.Niets zofijnals op
dagenwaaropalles knudde voelt,
metbudgettenbezig te zijn.’

Coupe combat
‘Ikben vrij opengeweest overde
kanker,maarhebhetnouook
weerniet indenieuwsbrief laten
zetten.Mijn ervaring isdat als
je zelf niet temoeilijkdoet, je de
angel eruit haalt voor anderen.
Deeerste keerdat ikmetmijn
pruikopkantoor kwam,durfde
niemanddaar iets over te zeggen.
Toenheb ikdat zelfmaar gedaan:
“Ja, jongensdit is het voornu.”
Namijn laatste chemovloog ik
samenmet collega’s voor een
meerdaagsemeetingnaarDubai.
Tijdensdenachtvlucht zette ik
mijnpruik af.Daaronder zatmijn
gemillimeterde “coupe combat”:
laterhoorde ikdat collega’s daar
erg vanwarengeschrokken.Dat
zijnookdemomentenwaarop je
van iemanddie anoniemopgaat in
het straatbeeld, verandert in een
kankerpatiënt.’
‘Inmiddels gaathetweerprima.

Fysiekheb ikwelwat restklachten
overgehouden, ikben vergeetach-
tiger en snellermoe.Gelukkigkan
mijn assistent goednee zeggenen
plant zemijnagenda zo in, dat ik
niet permanenthoef te rennenen
ook tijdheb voor eenkopkoffieof
lunch tussendoor. Ik leef nuniet
alsof hetmijn laatstedag is, zoals
veelmensen suggereren.Mijn
levenwasook voormijn ziekte
helemaal zoals ikwilde. Ikwerk
nog steedsgraag enkanookgoed
anderedingendoen. Lekkeruit
etenen reizenmetmijnman. Ik
stel niets uit.’

dubbeledosis chemoenbestraling
en zoveel rotzooi ingespotendat ik
meerdooddan levendwas.’
‘Opdatmomentwas ik voorzit-

ter vande tweehoofdige raad van
bestuur vanGGNet, eenbaan
waarin ikmijn ziel en zaligheid
legde. Ik verteldeophetwerkdat
ikmeging concentrerenopmijn
genezing. Ikhadgeen ideewatde
prognose zou zijn enhoealles ging
aflopen.Mijnhoofd stond in ieder
geval niet naarwerken. Ikkreeg
alle support omaanmijnherstel
tewerken.’

Een stukminderfit
‘De chemosloeggelukkig goed
aan.Tussendekurendoor ver-
scheen ik af en toeopkantoor,
wanthoewel ikdeneiginghadme
achtermijn ziekte te verschuilen,
realiseerde ikmedat ik tochooit
terugmoest inhetproces.Het
wasmijn taakdedrempel zo laag
mogelijk tehouden.Maarhetblijft
confronterendommet je kale
kopbinnen te stappen. Je ziet er
“chemo-erig”uit.’
‘Sowieso is terugkomenmoei-

lijk. Je vindt jewerkniet terug
zoals jehethebt achtergelaten.
Je omgeving is al die tijd gewoon
doorgegaanenziedaarmaarweer
eens tussen tekomen.Dieperiode
vraagtnet zoveel energie en tegen-
slagenalsdealenmetdekanker
zelf. Erbestaanookgeenprotocol-
lenomnaeenheftige ziekteweer
soepel inhet arbeidsproces te
stappen.Als jenog ziekbent, is er

‘Toen ik eenmaal klaarwas omdefinitief terug te
komen, bleek dat er iemand anderswas aangenomen’

veel compassie. Iedereen isheel
lief. Zodra je erweerbent, slaat de
barmhartigheidominwantrou-
wen: ben jenogwel capabel voor
de job? Ik sportte veel,maar fysiek
was iknogeen tijd een stukmin-
derfit en snellermoe.Ookmentaal
had ik eenklapgehad; ikwas seri-
eusdichtbij dedoodgeweest.’

Kapitein te veel
‘Watnietmeehielp,wasdat er
inmiddels iemandandersopmijn
plek zat. Tijdensmijn ziekteproces
was er een interimmer ingehuurd.
Logisch.Commissarissenwillen
tweedingen: continuïteit vande
organisatie endat jijweer terug-
komt.Die continuïteit bereik je
nietmet eenbestuurderdieniet
inzetbaar is en vanwie je ookniet
weethoehij terugkomt.Dus ishet
verstandig een tussenpaus in te
huren.Maar toen ik er klaar voor
wasomdefinitief terug te komen,
bleekdat er iemandanderswas
aangenomen; eenbestuurmet
éénkapitein te veel ophet schip. Ik
voeldemedaarniet prettigbij.’
‘Bijmij heeft het er in gere-

sulteerddat ikna twee jaarben
opgestapt. Zonder ziektewas
ikmisschiennooitweggegaan.
Debaandie ik erhad,wasmijn
droombaan.Als iknogweleens
verdriet hebovermijn ziekte, is
het omhet verlies vandie job.
Tegelijkertijdheeft hetmesterker
en zelfbewuster gemaakt endoe
iknu vooral dingenwaarin ikmijn
ervaringenkan integreren. Eénop
dedriemensenkrijgt kanker en
daarvan zullen er eenhelehoop
ooit terugdewerkvloer opmoeten.
Ikbénnietmijn ziekte,maar ik
hebweldeknowhowomanderen
tehelpen.’q

pagina 4  0, 22-06-2019 © Het Financieele Dagblad


