
Monique Alofs: ‘ontBOEZEMing’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2013. ISBN 
9789461769282 (Borstkanker/ED/1) Zie ook: www.boekscout.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van 152 pagina’s waarin Monique Alofs 
de periode beschrijft waarin bij haar borstkanker wordt geconstateerd en zij daar met 
succes voor behandeld wordt. Het lijkt erop dat ze daarna haar leven weer kan 
oppakken, maar op 30 maart 2012 overlijdt haar dochter Maddy. 
Monique ( www.boekscout.nl ): “Eind 2011 voelde ik me steeds beter, krachtiger en 
zekerder worden. Ik was weer happy en wilde mijn schrijfsels half april 2012 
publiceren. Totdat 30 maart 2012 mijn dochter van 12 plotseling overlijdt bij een 
verkeersongeval. Hiermee eindigt het boek. Nu, een jaar later, dus toch uitgegeven. 
Verdrietig en trots tegelijk.” 
      
 Over de schrijfster: Monique Alofs is een boerendochter en werkt als 
communicatieadviseur. Ze woont met partner Wim en zoon Tom in Nijmegen. Haar 
dochter Maddy overleed op 30 maart 2012 plotseling bij een verkeersongeval.   
"Ik hou van schrijven, als communicatieadviseur hoort het bij mijn vak. Ik ga ervoor 
zitten en doe mijn best; soms lukt het, soms niet. Mijn boek kwam echter heel anders 
tot stand. Op een dag had ik zomaar kanker. Mijn hoofd was stante pede gevuld met 
duizend-en-een gedachten, mijn lijf één grote ballenbak aan emoties. Tijdens 
wandelingen met mijn hond ontstond uit al die turbulentie telkens een verhaal. De 
zinnen regen zich als vanzelf aaneen." 
Zie ook @moniquealofs 
 
Korte beschrijving: OntBOEZEMing start tijdens Monique’s behandeljaar 2009 en 
gaat door tot maart 2012. Ze beschrijft haar gang door de gezondheidszorg, gaat in op 
onderzoeken, operaties, bestraling en chemo. Daarbij beschrijft ze emoties, angsten 
en bespiegelingen van haar zelf, maar ook hoe haar gezin, omgeving en werkgever op 
de situatie reageerden. Nadat ze klaar was met de behandelingen volgden zware 
jaren: ze moest een nieuw evenwicht vinden, leren omgaan met vermoeidheid en 
emoties en onzekerheid. Daarvoor gebruikte ze ook alternatieve therapieën. Wanneer 
ze in 2012 het idee heeft dat ze de draad weer kan oppakken verliest ze haar dochter 
Maddy. Daar eindigt het boek.   
 
Wat viel op: Natuurlijk hoeveel pech Monique en haar gezin in een korte periode 
hebben gehad. Borstkanker krijgen en overleven is een ding, maar dan ook nog een 
kind verliezen is wel heel ingrijpend. Knap, dat ze toch dit boek nog heeft uitgegeven. 
Ook opvallend is, hoe ze beschrijft dat haar gevoel voor schaamte veranderde door de 
vele keren dat ze zich voor nieuwe, vreemde (professional) ogen moest uitkleden.  
En hoe ze omschrijft waarom borstkanker krijgen zo beangstigend kan zijn: ‘Ik 
knuffel hem en zeg dat het met acht van de tien vrouwen goed komt. Waarop hij 
meteen zegt: “En met twee van de tien dus niet.” En zo is het maar net. Dat maakt het 
verschil. Dát is waarom kanker iedereen de stuipen op het lijf jaagt: je kunt er zomaar 
aan doodgaan.’ (Pag.16) 
 
Citaten: Pag. 9: Voorwoord: ‘Oncologisch chirurgen, mammacareverpleegkundigen, 
radiologen, echomaakster,mammografieverpleegkundigen, radiologisch 
verpleegkundigen, bestralingsteam, de maatschappelijk werkster, de oncoloog-
internist, nurse-practitioners, chemoverpleegkundigen, fysiotherapeut, 
therapeutisch-kous-aanmetende-therapeuten, oncologisch counselor,  psycholoog, 
medisch fotograaf, MRI-verpleegkundige, anesthesisten, opnameverpleegkundige, 



zaalarts, adviseuse Borstkankervereniging, plastisch chirurgen, gynaecologen, 
doktersassistente, psychotherapeut, haptotherapeut, dag- en nachtzusters, artsen 
spoedeisende hulp, huisarts, stagiaires…’ 
Pag. 37: ‘De professionals zijn er echter vooral om mij en die honderden anderen 
‘efficiënt’ te behandelen. Afspraken staan onder tijdsdruk. Met de dokter komt ook 
meestal de haast binnen.’  
Pag. 39: ‘Al maanden kleed ik me bijna dagelijks uit voor vreemde ogen. De afgelopen 
25 jaar was dat uitsluitend voorbestemd voor mijn lief. (…) Het gekke is: in de loop 
van mijn ziekte word ik er steeds makkelijker in. Bij de professionals tenminste. In 
hun ogen voel ik me niet veroordeeld.’ 
Pag. 147: ‘Mijn leven is mijn leven niet meer. Niets is meer hetzelfde. Nooit meer. 
Vanochtend is mijn lieve, prachtige sprankelende dochter overleden na een 
verkeersongeluk.’ 
 
Recensie/extra:  
http://www.vivaladonna.nl/ontboezeming/3466235511042501304261 
http://nijmegen.nieuws.nl/overig/20130605/Persoonlijk-boek-over-bortskanker 
 
 
 
 


