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“

192

Citaten ouders

“Door de profes-
sionele hulpverleners
is er nooit aandacht

aan de kinderen
besteed, het maakt
eenzaam daarin.

Gewoon eens er naar
vragen of aandacht
aan besteden. Veel

hoeft niet, maar wel
eens alleen er naar

vragen.”

“De kinderen zijn
soms wat

teruggetrokken.
Nadenkender. Maar

meestal gewoon
doorgaand. Tijdens
de ziekte van mijn
man is m’n zoontje
een keer op school

erg agressief
geweest, wat heel
ongewoon was.
Leerkracht was
gelukkig op de

hoogte.”

“Ik heb mijn dochter
zelf een paar keer
meegenomen naar

bestraling en onder-
zoek. Daardoor

kreeg ze uitleg en
dat maakt dat allerlei

wilde beelden bij
haar realistischer

werden. Het werkte
goed, maar het 

initiatief lag bij mij
en ik moest om

toestemming 
vragen.”

“Tijdens mijn ziekte
had Ameline (nu 14)

heel veel behoefte
om met lotgenoten te

praten/schrijven.
Was heel moeilijk
om hier iemand 
voor te vinden. 

Dat was jammer… 
De dreiging is voor-

bij en ik ben toch
wel enigszins verrast
dat zij haar leventje
weer heeft opgepakt

….Ik heb profes-
sionele ondersteun-
ing vooral tijdens de
behandeling gemist.
Ik had graag gewild

dat iemand had
aangeboden om af
en toe met haar te

praten …”



”“Moeilijkste voor de
kinderen: de angst

voor kanker. 
Het verdriet mij te

moeten missen 
tijdens de ZHS

opname. Ook tijdens
de chemokuren liep

alles anders, 1e
week bij hun vader,
elke dag na school

en tussen de middag
wel even bij mij. 

De haaruitval
was één van de

moeilijkste dingen,
dat vonden de

kinderen heel erg!”

“Ik maak me zorgen
over hoe zij mijn
overlijden, wat te
vroeg zal komen,

zullen verwerken en
mee om zullen

gaan.”

“Het gevoel van
onveiligheid was
voor de kinderen 
het moeilijkste. 

De angst om weer
te verliezen en de

machteloosheid van
toezien hoe ziek

ik was van de
chemokuren. Ook

een stuk ontregeling
van het leven dat

weer opgepakt was.
Maar dat is wat ik

denk, ze hebben dat
niet laten

zien/geuit.”

“De oudste was
14,5. Hij werd een
spijbelaar. Zei dan

dat hij met mij naar
de arts moest enzo-

’n hele dwarse 
periode (ging roken,
blowen, ’t had toch

geen zin meer).”

“Ze waren geschokt
toen ze het hoorden.

Dat hun ‘super-
mamma’ dit had,

waarom dan? Heel
troostend ook, je

bent nog hartstikke
mooi en lief met één
borst. Eigenlijk om

te huilen.”






