
Monique Motshagen: ‘Bedankt’ Verhalen over borstkanker & het verwerkingsproces. 
Uitgeverij Boekscout 2015. ISBN 9789402222876 Zie ook: www.boekscout.nl   
(Kanker/ Borstkanker/Kaalheid/Coping/Vermoeidheid/ED) 
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Boek van 212 pagina’s, verhalen boek van Monique Motshagen waarin ze schrijft over 
de periode waarin bij haar borstkanker werd ontdekt, ze daarvoor behandeld werd en 
hoe ze dat heeft verwerkt. 
Boekscout.nl: ‘Borstkanker en dan? Wat staat jou en je omgeving te wachten? Monique 
Motshagen kreeg deze diagnose en besloot het van zich af te schrijven wat resulteerde 
in de verhalenbundel Bedankt. Vanaf de diagnose borstkanker tot en met het 
verwerkingsproces beschrijft Monique zowel de praktische zaken als haar emoties. Ze 
schroomt niet om de ziekte soms ook humoristisch te benaderen. Het is een boek voor 
haarzelf geworden, maar vooral ook voor anderen die dit moeten meemaken.’  
 
Over de schrijfster: 
Monique Motshagen is massagetherapeute. Zij heeft een eigen praktijk Praktijk 
Motshagen. Zie ook: https://www.linkedin.com/in/monique-motshagen-7b8406106   
en http://praktijkmotshagen.nl/   
Boekscout.nl: "Ik ben van kinds af aan al creatief bezig met tekenen, schilderen en het 
schrijven van gedichten voor volwassenen en kinderen. Zo nu en dan schrijf ik een 
artikel voor een tijdschrift, en  schrijf ik massageverhalen voor Touching Child Care. 
Toen ik de diagnose borstkanker kreeg wilde ik het hele proces opschrijven. Voor 
mezelf maar ook voor anderen die dit moeten meemaken. Ik hoop dat degenen die het 
lezen er positieve kracht uit kunnen halen." 
 
Wat viel op: 
Wat Monique Motshagen verteld over verwerking. Hoe ze dagelijkse ongemakken 
verwerkten en zich regelmatig richtte op leuke dingen. Hoe zij de vraag beantwoord: 
waarom ik? Dat zal niet iedereen met haar eens zijn. 
 
Citaten: 
Pag.14-15: ‘Je wereld stort als het ware in. Gelukkig was ik er op tijd bij en ben ik er na 
de operatie, zesentwintig bestralingen en 6 chemokuren weer van af. Maar het is een 
hel waar je in terechtkomt. Nog 5 chemokuren en dan ben ik klaar. En pas dan 
komt het verwerken. Want als je midden in die hel zit, kom je daar niet aan toe. Ik 
praat er veel over, dat kan ik nogal goed.’ 
 
Pag.170: ‘Hup, de pruik maar weer op. Ik moet eerlijk zeggen dat dat me enorm gaat 
vervelen. Die pruik voel ik de hele tijd op mijn hoofd zitten. Ik voel me zo nep met 
pruik. En omdat mijn haar nu begint te groeien, gaat dat onder die pruik broeien en 
jeuken. Loop ik de hele dag op mijn hoofd te krabben. Denken ze vast dat ik luizen heb, 
durven ze niet meer bij me in de buurt te komen.’ 
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Pag.180: ‘Ik loop soms mezelf in de weg. Weet even niet meer wie ik ben. Huil een paar 
minuten en ga weer verder om na een uur weer een paar minuten te huilen en weer 
verder te gaan. Vergeet soms dingen. Ben ik aan het masseren, voel ik me weer 
hartstikke goed. Daar krijg ik ook wel energie van. Om daarna weer even de dip in te 
gaan.’ 
 
Pag.210-211: ‘De kanker heb ik, volgens het boek, zelf opgeroepen. Om mijzelf duidelijk 
te maken dat er iets in mijn leven moet veranderen. Ik moet niet oppervlakkig leven, 
omdat het verleden me heeft teleurgesteld. Mijn gevoelens moet ik niet in een doofpot 
stoppen. En ik moet niet zo hard, kwaad en wrokkig tegenover het verdriet uit mijn 
verleden staan. (…)Eén ding is zeker, het klopt echt wat er staat. Ik zal daar ook zeker 
aan denken.’ 
 
Boekscout.nl: ‘De kerstboom  
De kerstboom hebben we maar opgeruimd, want als ik de laatste kuur heb gehad, 
hebben we daar geen tijd en zin meer in.  
Gelukkig hebben we een kunstboom. Want als we een echte hadden gehad zonder 
kluit, was het een verlepte boom. En als ik daar nu naast zou staan, zou je geen verschil 
zien. De boom zou uitvallen dus kale takken(…) En als ik er naast zou staan. Kaal 
hoofd, wimpers die er bijna af zijn, ik heb er nog een paar, wenkbrauwen die veel 
minder zijn geworden en een droge huid. Dus eigenlijk ook een verlepte boom. En om 
mezelf ook een beetje tot mijn recht te laten komen, heb ik een wenkbrauwenpotlood 
om wat haartjes bij te tekenen, wat mascara voor de overgebleven wimpers, een 
oogpotlood voor een mooi lijntje, oorbellen als kerstballen, een ketting als slinger en 
als klap op de vuurpijl mijn pruik als piek. 
Soms kijk ik in de spiegel en kan ik toch wel een beetje lachen. Met al dat tekenen op 
mijn hoofd voel ik me af en toe net zo’n clown. Maar nog even en alles gaat weer 
groeien. Eh, met alles, bedoel ik haar. Moet ik ook weer gaan scheren, dat is nou weer 
jammer. Maar liever scheren dan die kuren.(…)’ 
 
Recensies/Extra: 
http://www.ismakogie.nl/index.php?cat_id=22  
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