
Dinie Nieuwenhuis-Bredewout: ‘Manna voor iedere dag’ Tien jaar leven met kanker.  
Uitgegeven Dinie-Nieuwenhuis-Bredewout, Alphen aan den Rijn 1996.  
(Eierstokkanker/Blaaskanker/Stoma/ verpleegkundige als zieke/Spiritualiteit/ED/PO) 
 
Soort boek/Ziekte /Stijl: 
Egodocument van 36 pagina’s waarin verpleegkundige Dinie Nieuwenhuis-Bredewout 
beschrijft hoe bij haar in 1986, één dag na haar 41e verjaardag, eierstokkanker werd 
geconstateerd in een vergevorderd stadium. Ze licht toe hoe ze diverse operaties 
onderging, chemokuren kreeg en haar leven en dat van haar man en kinderen door 
terminale kanker werd beïnvloed. Zij vond steun bij man, kinderen (toen zeventien, 
veertien en twaalf jaar oud) omgeving en geloof. Daardoor had zij de overtuiging dat het 
uitmaakt hoe je in het leven staat, niet voor het eindresultaat, maar voor de manier 
waarmee je met deze ziekte omgaat. De God die het leven wil, het goede leven, en die zijn 
belofte gegeven heeft door te zeggen: “Ik ben met je, al de dagen van je leven. (pag.5). 
Het boekje van 31 pagina’s kent de volgende opbouw; inleiding, terugblik op de 
beginperiode van de ziekte; klachtenvrije periodes; geen genezing; progressie van de 
ziekte; gedachten over sterven; laatste fase; Het  boekje is ook opgenomen in de 
boekenlijst van Olijf. 
 
Over de schrijfster: 
Dinie Nieuwenhuis-Bredewout (1945) werkte als verpleegkundige in ziekenhuizen en in 
de wijk. Haar laatste werkzame jaren werkte ze als avond- en nachthoofd in het 
ziekenhuis Rijnoord in Alphen aan den Rijn. In 1986 bleek zij eierstokkanker te hebben. 
Vanaf die tijd heeft ze verschillende operaties, een aantal bestralingen en veel 
chemokuren gehad. Tijdens haar ziekte is zij actief geweest in Olijf, de vereniging van 
vrouwen met gynaecologische kanker; ze heeft korte tijd in het bestuur gezeten en is vele 
jaren telefoonvrouw geweest voor opvang van lotgenoten. Toen ze tien jaar ziek was, 
heeft ze haar ervaringen en inzichten opgeschreven in het boekje ‘Manna voor iedere 
dag, tien jaar leven met kanker'. Zij stierf na een lange lijdensweg op 25 mei 2007. 
 
Korte beschrijving: 
Dinie Nieuwenhuis-Bredewout licht met enige voorbeelden toe hoe ze samen met haar 
gezin verdrietig was, fouten maakte, in klachtenvrije perioden intensief leefde, hoe ze 
inzinkingen had. Ze ging weer werken, kreeg terugval, onderging nieuwe behandelingen 
en moest werk en vrijwilligerswerk voor Olijf, een landelijk netwerk van en voor vrouwen 
met gynaecologische kanker verminderen. Ze ging zich realiseren dat ze terminaal ziek 
was en beschrijft hoe ze dat weer samen verwerkten, nadacht over de naderende dood. 
Daarbij levert ze ideeën om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld over de rol van de 
huisarts bij palliatieve zorg. Tenslotte gaat ze nog in op de operatie die haar man moest 
ondergaan voor blaaskanker waarbij hij een stoma kreeg.  
 
Wat viel op: 
-Dat het een eerlijk, open, oprecht boek is over hoe het is om met terminale 
eierstokkanker te leven in een gezin met opgroeiende kinderen.  
-Wat ze als verpleegkundige vertelt over het ervaren van ziek zijn. Hoezeer ze overspoeld 
werd in het begin door het tempo van behandelingen, met wat voor instelling ze 
probeerde te leven met haar gezin.  



-Dat ze aan het eind van het boek, wanneer duidelijk is dat ze palliatief is, niet denkt over 
niet krampachtig genezing wil zoeken.  
 
Citaten: 
Pag.2: ‘Tot het moment van de operatie had ik mij nooit ziek gevoeld. Toch had kanker 
bezit genomen van mijn lijf en wel in zo’n ernstige mate, dat alleen nog ingrijpende 
operaties en behandelingsmethoden mijn leven mogelijk zouden kunnen redden. Toen 
de arts mij na de operatie het ontstellende nieuws kwam vertellen, kon ik het nauwelijks 
geloven. Ik was ontredderd en geschokt. Voelde me verraden door mijn lijf; dat lijf dat 
geen enkel signaal had afgegeven dat er iets niet in orde was. (…)Was er iets mis met 
mijn manier van leven of was het een straf van God?’ 
 
Pag.3-4: ‘In mijn werk als verpleegkundige had ik veel met patiënten met kanker te 
maken gehad. Mede daardoor was de ernst van de situatie mij vanaf het begin heel goed 
duidelijk. Ik had het al zo vaak gezien bij anderen. (…) Maar toch, al heb je nog zo 
geprobeerd je voor te stellen hoe erg pijn kan zijn, het is toch anders als je zelf pijn hebt. 
Al heb je geprobeerd je in te leven in wat het voor een vrouw betekent als ze haar haar 
verliest door chemokuren, het is toch anders als je zelf die vrouw bent met een pruik. 
Het blijkt allemaal oneindig veel moeilijker te zijn dan je ooit had gedacht.’ 
 
Pag.8: ‘Dat het niet alleen een leerproces voor de kinderen was, maar voor ons allemaal, 
moge blijken uit het volgende verhaal. Daaruit wordt duidelijk hoe erg ook ik de mist in 
kon gaan en hoe pijnlijk dat was voor het gezin.’  
  
Pag.17: ‘In de loop van al die jaren met kanker is bij mij dan ook meer en meer het besef 
gegroeid, dat ik de ziekte nooit meer kwijt zou raken en dus nooit meer gezond zou zijn. 
Klachtenvrije periodes of periodes waarin ik me nog redelijk goed zou voelen, zouden het 
hoogst haalbare zijn.’ 
 
Pag. 19-20: ‘Toch vind ik dat je als kankerpatiënt voor de medische zorg en begeleiding 
niet uitsluitend afhankelijk moet zijn van de specialistische hulp in het ziekenhuis, maar 
dat er ook voor de huisarts een belangrijke rol is weggelegd. Dit is des te meer het geval 
nu in toenemende mate veel kankerpatiënten langdurig thuis verpleegd en verzorg 
worden om uiteindelijk ook thuis te sterven. 
 
Pag.31: ‘Ik wil mijn tijd ook niet verspillen door krampachtig zoeken naar genezing. De 
adviezen van de mij behandelende artsen zal ik zeker opvolgen, maar ik ben niet van 
plan stad en land af te reizen op jacht naar genezing. Een NS-dagtocht naar Yomanda in 
Tiel zal ik niet ondernemen en evenmin zal ik andere alternatieve genezers of goeroes 
bezoeken.’ 
 
 


