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Over de schrijfster: Alina Bruijnes (1973) werkte bij baggerbedrijf Bos Kalis toen
zij te horen kreeg dat zij baarmoederhalskanker had. Alina’s broer was toen net klaar
met behandelingen voor een andere vorm van kanker. Zij woont samen met haar
vriend in Elburg.

Soort boek/Stijl/ Ziekte: Verhaal van Alina Bruijnes over de periode dat bij haar
baarmoederhalskanker werd geconstateerd en behandeld. Ze beschrijft in het boekje
hoe ze haar tijd als kankerpatiënt ervaren heeft. Met een voorwoord van Astrid
Pascal, psychosociaal behandelaar gynaecologische oncologie. De opbrengsten van
het boek gaan naar Stichting Kika. Goed leesbaar.

Korte Beschrijving: In april 2009 kreeg Alina Bruijnes te horen dat ze
baarmoederhalskanker had. Vanaf oktober 2008 voelde ze zich vermoeider dan
normaal en weer wat later verliest ze een vreemde afscheiding. Ze kreeg van de
huisarts een kuurtje, maar dat hielp niet. Daarom werd er een uitstrijkje gemaakt
waarvan de uitslag in orde was en begon ze bloed te verliezen. Uiteindelijk belandde
ze bij de gynaecoloog in Zwolle en werd er na een aantal onderzoeken kanker
geconstateerd. Alina beschrijft hoe ze reageerde op de uitslagen en haar familie
waarschuwde. Dat vond ze moeilijk omdat haar broer ook net voor kanker behandeld
was. Alina vertelt welke behandelingen ze kreeg en hoe ze die heeft ervaren. Ze werd
geopereerd, kreeg bestraling en chemotherapie. Ze raakt vervroegd in de menopauze
en zal geen kinderen meer kunnen krijgen. Maar ze is genezen en voelt zich gesteund
door familie, vrienden en geloof.

Wat viel op: Hoezeer baarmoederhalskanker je leven op z’n kop zet. Opvallend vond
ik ook dat het uitstrijkje niet liet zien dat er sprake was van kanker en dat Alina zelf
voorstelt om naar de gynaecoloog te gaan. De beschrijvingen van contacten met
medepatiënten en hoe Alina zich daar soms tegen probeert te beschermen (zie citaat
2). En natuurlijk ook dat Alina de tweede persoon binnen haar familie is die kanker
krijgt.

Citaten: Pag. 14-15: ‘De tijd verstrijkt en we sukkelen gewoon verder. Dan opeens
verandert de klacht. Ik begin bloed te verliezen in zo’n hoedanigheid dat ik toch maar
aan de bel moet trekken bij de huisarts. Ik stel voor dat ik maar eens naar de
gynaecoloog moet, want zo kan het toch echt niet langer.’
Pag. 40: ‘Ik beleef de weken in vogelvlucht en kijk steeds uit naar het weekend.. (…)
De allereerste keer lag ik bij twee mensen op zaal die niet meer konden genezen. Daar
werd dan ook gewoon over gepraat. Ik heb mij dat erg aangetrokken, het raakte mij
diep. Vandaar dat ik de keren daarna gewoon een mp3 speler meenam waar ik graag
naar luister. Zo kun je je een beetje afzonderen.’
Pag. 54: ‘En ja, ik moet zeggen, die periode van piekeren is nu voor mij aangebroken.
Nu pas besef ik wat er allemaal gebeurd is, wat ik heb meegemaakt. Maar ook het
besef dat kinderen krijgen niet meer zal lukken. Dat is best moeilijk om een plekje te
geven. Ook al heb ik nooit nadrukkelijk een kinderwens gehad, ik ben toch een vrouw.
Een vrouw met gevoelens. De keuze is nu voor me gemaakt, zomaar ineens, dat het
niet meer kan.’



Recensies: www.bol.com : ’ (…) Bang voor wat komen gaat, maar vastbesloten dit
gevecht aan te gaan. Een gevecht tegen groene monsters volgt. Wat ze allemaal
tegenkomt tijdens deze periode en hoe ze dingen ervaart, staat allemaal in dit verhaal.
Een verhaal met een traan, misschien ook wat zelfspot, maar zeker met een glimlach!
(…)
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/augustus/11/elburgse_schrijft_boek_over
_baarmoederhalskanker/ : ‘De Elburgse Alina Bruijnes heeft een boek (In de ban van
groene monsters) geschreven over haar tijd als kankerpatiënt. Ze had van april 2009
tot oktober 2009 baarmoederhalskanker. (…) ‘In de ban van groene monsters’ is
geen angstaanjagend boek geworden over een slopende ziekte. “Ik ben een optimist
die af en toe een traan laat, maar ook met een knipoog dingen heeft beredeneerd. Dat
is ook terug te vinden in het boek. Ik heb sommige minder leuke dingen bewust uit
het boek gelaten”, legt Alina uit. (…) “Op een gegeven moment had ik het gevoel dat
iedere dag naar het ziekenhuis gaan voor bestraling bijna net zo gewoon was als
iedere dag naar het werk gaan.” (…) Wat zijn de groene monsters in de titel van Alina
Bruijnes’ boek? “Er is een reclamespot waarin groene monsters in de wc-pot zitten.
Toen ik hoorde dat ik een tumor had, besefte ik dat ik helemaal niet wist hoe een
tumor eruit ziet. Ik vergeleek het met de groene monsters uit de reclame. Groene
monsters die steeds meer van mijn lichaam in hun bezit wilden krijgen (een tumor
wordt immers ook steeds groter).” De verklaring is tekenend voor haar boek, dat met
een lach en een traan gelezen kan worden. (…)


