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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van 49 pagina’s waarin Eugenie de 
Douwe schrijft over de periode dat bij haar darmkanker werd geconstateerd en zij 
daarvoor behandeld werd. ‘In 2005 ben ik geopereerd aan darmkanker. Mijn 
belevenissen en ervaringen uit die periode heb ik aan het papier toevertrouwd.’  
 
Over de schrijfster: Eugenie de Douwe (ps. van Bep Egberts) heeft drie zoons, 
schoondochters en kleinkinderen. 
 "In mijn tienerjaren schreef ik al gedichten. In 1985 werd in een tijdschrift gevraagd 
om een gedicht over je moeder te schrijven. Ik pakte pen en papier, ging in een 
gemakkelijke stoel zitten en schreef in één keer een gedicht van 19 coupletten. 
Sindsdien ben ik vele gedichten blijven schrijven die plots in mij opkwamen. In 1998 
volgde ik een cursus autobiografisch schrijven en ging ik verhalen schrijven, 
waaronder een kabouterverhaal voor mijn zes kleinkinderen.  
 
Korte beschrijving: Eugenie de Douwe beschrijft hoe de darmkanker per ongeluk 
werd ontdekt toen onderzocht werd waarom ze hevige pijn in haar onderbuik kreeg. 
Deze pijnen heeft ze nu nog, maar van de darmkanker is ze genezen. Eugenie 
beschrijft welke onderzoeken en behandelingen ze moest ondergaan, wat haar 
gesteund heeft gedurende deze tijd en waar zij moeite mee had. Ze beschrijft angsten 
en verdriet en hoe ze daarmee om heeft leren gaan. Ze licht de spanning van het 
wachten op de uitslagen of er nog uitzaaiingen waren gevonden toe. Twee dagen 
voordat ze de uitslag zou krijgen sliep ze niet goed meer. Ook de communicatie met 
en behandeling van sommige artsen vond ze niet plezierig. Die van anderen juist weer 
wel.  
Eugenie voelde zich enorm gesteund door haar familie, haar zonen die ieder op hun 
eigen manier voor haar zorgden. Ook heeft ze, gedurende de verwerkingsperiode veel 
gehad aan het programma Herstel en Balans. Deze steun heeft ze enorm 
gewaardeerd. 
 
Wat viel op:  Hoeveel steun Eugenie heeft ervaren van haar familie. Haar zoons, 
schoondochters en kleinkinderen zochten naar oplossingen als Eugenie de Douwe 
niet meer wist hoe ze verder moest. Een zoon die de gezondheidszorg wereld beter 
kende ging bijna altijd met haar mee.  Daarnaast beschrijft ze ook een aantal 
voorvallen waarbij de zorg niet goed verliep. 
 
Citaten: Pag. 10-11:  ‘“Ik vind het ook niet leuk u dit te moeten vertellen. Ik heb me 
in allerlei bochten moeten wringen om een afspraak te kunnen maken voor een 
coloscopie. Deze zal op 15 juli plaatsvinden. Mijn secretaresse zal u telefonisch 
verdere afspraken doorgeven." "Dag dokter en bedankt voor het bellen." 
Bedanken voor zo’n telefoontje? Met mijn handen tegen mijn hoofd loop ik door de 
kamer te ijsberen. Wat moet ik doen, ik wil het kwijt, moet het aan iemand kunnen 
vertellen. Will, medebewoner van onze woongroep? Neen, die heeft het zelf al zwaar 
genoeg; zij wordt binnenkort geopereerd voor longkanker. Mijn zonen Geert, Hans en 
Rob? Het zal voor hen ook schrikken zijn en hun leven een andere wending geven. 
 Ik bel ze alle drie en huilend vertel ik het zojuist gehoorde bericht en vraag of ze ‘s 
avonds willen komen.’  
Pag. 26:’ Donderdagavond belt Geert dat hij voornemens is mij zaterdag of zondag te 
komen halen om mee naar huis te gaan. “Zou ik dat al kunnen, jullie hebben geen 



goede stoel voor mij.” “Geen probleem, we nemen jouw stoel mee.”’ 
Pag. 33: ‘“U huilt waarschijnlijk altijd als u alleen bent.” “ Ja, inderdaad.” “Ik zou u 
willen aanraden dat toch maar eens te doen in het bijzijn van anderen, vooral uw 
zonen. Vertel maar wat u voelt en vooral nu in deze periode kunt u het niet alleen. 
Houd u niet flink”’ 
Pag. 40: ‘Mijn huisarts, die in een brief aan de internist geschreven had dat hij geen 
brood kon bakken van mijn klachten, heb ik in het geheel niet gezien of gehoord. Ik 
bel zijn assistente en zeg uit te zien naar een andere huisarts. Zij begrijpt het en wenst 
me sterkte. Ik heb nu een vrouwelijke huisarts en ben zeer tevreden over haar.’  
 
Extra: zie ook: http://lvgo.nl/wijzerwonen/WijzerWonen133.pdf   
 


