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Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Kim van den Enden die een 
zeldzame hersentumor kreeg. Deze werd pas na een lange periode van tobben en 
artsen raadplegen onderkend. Ondertussen bleek de vader van Kim longkanker te 
hebben met uitzaaiingen in het hoofd. Hij stierf. Kim beschrijft hoe zij deze periode 
ervaren heeft en hoe zij en haar familie zich staande hielden. In het boek staan ook 
bijdragen van vader en moeder. Een indrukwekkend verhaal. 
 
Over de schrijfster: Kim van den Enden (1982) deed de opleiding tot 
onderwijsassistente en ging daarna naar de Pabo in Breda. Die opleiding heeft zij niet 
af kunnen maken vanwege haar tumor. Kim van den Enden woont in Breda, samen 
met vriend Daniel die ook een hersentumor heeft gehad. 
 
Korte beschrijving: Als Kim druk aan het stage lopen is op een basisschool krijgt 
ze zodanige last van hoofdpijn dat ze zich vaak ziek moet melden. Gelukkig heeft haar 
stagebegeleidster oog voor haar problemen en kan ze haar opleiding afronden. 
Aanvankelijk vinden huisarts en neuroloog de klachten niet ernstig genoeg. Pas als 
Kims gehoor verder achteruit gaat en ze het bij een audiologisch centrum niet 
vertrouwen, krijgt ze een MRI-onderzoek. Dan blijkt ze een zeer zeldzame vorm van 
een hersentumor te hebben. Kim is dan 22 jaar. Er volgt een zowel lichamelijk als 
geestelijk zware periode waarin er veel gebeurt: ze moet meerdere malen geopereerd 
worden omdat de tumor steeds niet klein genoeg wordt, krijgt een 
hersenvliesontsteking en kan de inmiddels begonnen Pabo opleiding niet volhouden. 
Dan blijkt haar vader ook kanker te hebben die niet meer te genezen valt. Hij is ziek 
en sterft terwijl Kim nog steeds behandelingen ondergaat. Via het internet heeft ze 
contact met Daniel gekregen die ook aan een hersentumor is geopereerd. Na verloop 
van tijd gaat ze met Daniel samenwonen. Zij moet samen met hem leren leven met 
de gevolgen van een – nog steeds aanwezige- tumor. Kim beschrijft in dit boek wat ze 
heeft meegemaakt, en ook hoe haar omgeving en haar ouders verwerkten wat zij had 
en haar steunden gedurende deze periode in haar leven, haar vader totdat hij zelf 
stierf. 
 
Wat viel op: Kim schrijft: ‘De absurde situaties in ziekenhuizen zullen voor 
sommigen herkenbaar zijn, anderen zullen hun wenkbrauwen fronsen. In mijn boek 
wil ik de lezer op een luchtige wijze meenemen in een wereld van ziekenhuizen, 
bizarre ervaringen en een overhoop gegooide toekomst. Dit kan iedereen overkomen, 
helaas overkwam het mij.’ Daarbij vind ik wel dat ze in een kort tijdsbestek meer mee 
heeft gemaakt dan ‘gemiddeld’. En dat maakt dat je als lezer onder de indruk raakt 
van wat er allemaal in haar leven gebeurt. Daarnaast is het een verhaal waarin artsen 
weer te snel een klacht als ‘tussen de oren’ zittend, als psychisch diagnosticeren en 
een patiënt met de klachten laat zitten. 
 
Citaten: Pag.7: ‘ De dag begon net als alle voorgaande dagen met een knallende 
koppijn. Tegenwoordig zit er geen dag meer bij dat het goed met me gaat. ‘Het zit 
tussen je oren,’ wordt er dan gezegd, ‘te druk op school, dus stress.’ Nou dat zal dan 
wel, want de dokter heeft toch altijd gelijk? NEE dus, óók een dokter kan fouten 
maken, daar zijn we de laatste jaren wel achter gekomen.’ 
Pag. 23: ‘Er is toch iets te zien op de MRI-scan’, zegt hij heel rustig. Het eerste wat in 



me opkomt is: Oké, wat valt er te zien dan? Die vraag hoef ik niet te stellen, want hij 
flapt het er zelf uit. ‘Een gezwel’. Mijn hoofd wordt heel rood, ik voel het warmer 
worden. Ondertussen kijk ik mama aan en ook die verandert langzaam van kleur. 
‘Het is een zeer groot gezwel en het ziet er niet zo best uit. Ik heb al contact 
opgenomen met een neuroloog die u er meer over kan vertellen. Dit is niet mijn vak 
begrijpt u?’ Dat zal mij een worst wezen of het jouw vak is of niet, wat de fuck bedoel 
je met een gezwel. Het klinkt niet best, de woorden die door mijn hoofd spoken 
klinken ook niet best, kanker? Ik kijk mama aan en zeg: ‘Nou, dan hebben ze toch al 
die jaren gelijke gehad, het zit tussen mijn oren!!’’ 
Pag. 92: ‘Ik heb nu drie zware hersenoperaties overleefd, je gaat me toch niet zeggen 
dat ik nu aan deze hersenvliesontsteking doodga? Ik ben dat niet van plan, voor het 
eerst in mijn jaren met de tumor ga ik echt knokken. Ik zal vechten voor mijn leven. 
Ik kan mijn ouders en mijn broer niet op deze manier achterlaten, ik moet mijn 
moeder steunen als mijn vader er straks niet meer is! Ik kan en mag gewoon niet 
doodgaan! Niet nu!’ 
Pag. 124: ‘De keren dat ik ’s nachts naast je lag en dacht dat je deze keer de ochtend 
niet zou halen. Het luisteren of je nog adem haalde en zo hele nachten naast je 
wakker lag. 
Hoe moeilijk het was om je vader ‘ziek’ mee te moeten nemen in zijn rolstoel. Hoe blij 
ik dan weer was als iemand hem kon komen halen, zodat hij thuis lekker in zijn bed 
kon gaan liggen.’ 


