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Dr. Babs Taal, Carmen-Miranda Kleinegris en Willy Brinkman: 'Ook 
mannen hebben opvliegers. Neuro-endocriene tumoren, een kanker in 
vele gedaantes.' Uitgave van patiëntengroep NET 2010. ISBN: 9789081593915 
(Kanker/ Neuro-endocriene tumoren/ NET/1) Zie: www.net-kanker.nl 
 
Soort boek/stijl/ziekte: 'Ook mannen hebben opvliegers' is een informatief en 
fascinerend boek over NET, dat onder andere negen ervaringsverhalen van patiënten 
bevat. NET staat voor neuro-endocriene tumoren, een zeldzaam tumortype met 
klachten als diarree en opvliegers, die soms in korte aanvallen en soms langer durend 
optreden. 
Neuro-endocriene tumoren komen voornamelijk voor in het maag-darmkanaal, de 
alvleesklier en longen. Vaak zijn de klachten lastig te interpreteren en het duurt lang - 
soms jaren - voordat de diagnose wordt gesteld: “Een NET lijkt op een kameleon, die 
een schutkleur kan aannemen en daardoor lastig te zien is.” De tumoren groeien 
langzaam. Uitzaaiingen kunnen op alle plaatsen in het lichaam voorkomen, maar 
zitten het vaakst in de lever. Neuro-endocriene tumoren kunnen alleen definitief 
verwijderd worden met een operatie. De mogelijkheden om de klachten te bestrijden 
en de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden zijn de laatste jaren verbeterd, 
evenals de kans op overleving. 
Het boek bevat drie delen. Ten eerste een medisch-wetenschappelijk artikel over deze 
ziekte van Dr. Babs Taal (pgs 7-25). Ten tweede het verslag van een 
vragenlijstonderzoek onder 67 patiënten met NET door Carmen Miranda Kleinegris 
en Willy Brinkman (pgs 27-39). Het derde deel bevat negen uitgebreide 
ervaringsverhalen van of over patiënten die inzicht geven in het leven van patiënten 
met NET (pgs 41-80). Deze recensie richt zich met name op de negen 
ervaringsverhalen. 
Naast bovengenoemd boek verscheen nog een tweede boek ‘De weg naar de 
diagnose’, verslag van het onderzoek dat ook opgenomen is in ‘Ook mannen hebben 
opvliegers’, aangevuld met 67 heel korte patiëntverhalen, van niet meer dan 5 tot 15 
regels, die ontleend zijn aan de door de patiënten ingevulde vragenlijsten. 
 
Over de schrijvers: Dr. Babs Taal is internist-oncoloog in het Nederlands Kanker 
Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) te Amsterdam. Zij is een 
erkend specialist op het gebied van NET. In het boek is een door haar geschreven 
wetenschappelijk artikel over neuro-endocriene tumoren opgenomen. 
Carmen-Miranda Kleinegris en Willy Brinkman zijn de samenstellers van het 
onderzoeksverslag dat in het boek is opgenomen, gebaseerd op een in 2010 bij 67 
patiënten met NET of hun partners of nabestaanden afgenomen vragenlijst. 
Zij hebben ook het deel met de negen uitgebreide ervaringsverhalen samengesteld. 
De negen verhalen zijn van: Jaap, Carmen, Marijke Verhaak (over haar overleden 
man Jan Zuidema), Audrey,Wytze van de Land, Ria, Pieter, Mary Slot en Jan 
Bernard Warmerdam (over zijn overleden vrouw Annemieke). 
 
Korte beschrijving: De negen ervaringsverhalen geven stuk voor stuk een 
fascinerende en onthutsende kijk in het leven van patiënten met een NET. Die 
diagnose wordt vaak pas na jaren definitief onderkend. Amerikaans onderzoek wijst 
uit dat er gemiddeld 66 maanden verlopen, na het eerste artsenbezoek, tot de juiste 
diagnose gesteld wordt. In het Nederlandse onderzoek was de gemiddelde tijdsduur 



55 maanden. Maar er zijn uitschieters tot maar liefst 23 jaar zoals uit het verhaal van 
Audrey blijkt. 
Verbijsterend zijn de implicaties die de onbegrepen lichamelijke klachten en 
ongemakken hebben voor iemands leven. Het eindeloze zoeken naar een verklaring 
brengt zowel bij zowel patiënten als artsen gevoelens van wanhoop met zich mee. De 
verhalen beschrijven treffend de machteloosheid die het onbegrip van de omgeving 
oproept, naast de onzekerheid over het uitblijven van de oorzaak van de klachten. Uit 
de verhalen blijkt ook dat er vaak de ‘opluchting’ is, als na jaren zoeken de tot dan 
onbekende ziekte een verklaring blijkt te zijn voor de vele lichamelijke klachten. 
Eén voorbeeld is het verhaal van Jaap. 
Het verhaal van Jaap, de internationaal vrachtwagenchauffeur, die in 1998 voor het 
eerst klachten krijgt en bij wie pas acht jaar later de juiste diagnose wordt vastgesteld, 
heet ‘Ook mannen hebben opvliegers’, het titelverhaal van het boek. 
In 1998 merkt hij dat de kracht langzaam uit zijn lijf verdwijnt. Tot dan is hij een 
enthousiaste fietser en rijdt in het weekend met een vast groepje mannen. Hoewel hij 
door de week als vrachtwagenchauffeur nauwelijks lichaamsbeweging heeft, is hij op 
de racefiets sterk en snel. Maar in dat jaar voelt hij zich zwakker worden, hij is sneller 
moe en krijgt last van opvliegers. 
Eten staat hem tegen en na het eten krijgt hij steeds vaker diarreeaanvallen, vooral 
als hij vlees gegeten heeft. Daardoor valt hij zienderogen af. 
De lusteloosheid en moeheid maken hem zo futloos dat zowel zijn huisarts als zijn 
kinderen hem psychische klachten en burn-out toedichten, waardoor hij tegen zijn 
zin in psychische hulp zoekt. 
Hij voelt zich meer dan eens door bekenden niet meer serieus genomen. “Sommige 
mensen dachten dat ik vaak dronken was omdat ik zo zwalkte.” Onbegrip voor zijn 
gevoel dat er echt iets lichamelijk mis met hem is, is er ook in zijn directe omgeving: 
“In 2002 ben ik uiteindelijk gescheiden en uit huis gegaan.” 
Pas in december 2006 stuurt de huisarts hem naar een longarts. Die constateert op 
basis van longfoto’s dat hij waarschijnlijk longkanker heeft. “Het was erg naar om dit 
telefonisch te horen, zo vlak voor kerst en ik werd overvallen door het nieuws.” Kort 
daarna wijst een scan inderdaad longkanker uit. Voor Jaap is de diagnose kanker 
wonderlijk genoeg een bevrijding. Omdat eindelijk blijkt dat hij niet gek was, niet 
anorectisch en dat hij geen burn-out had. Maar dat er iets mis was in zijn lijf. 
Kort hierna stelt een internist vast dat het om een neuro-endocriene tumor gaat met 
ook uitzaaiingen in lever en darmen. Jaap is dan 53 jaar. Achteraf zal blijken dat de 
kanker weliswaar traag groeit, maar ook dat de tumor en de uitzaaiingen op plaatsen 
zitten die niet operabel zijn. 
De MIBG-behandelingen brengen met zich mee dat hij geïsoleerd in het ziekenhuis 
moet liggen. “Gelukkig ben ik gewend aan veel alleen zijn door mijn baan als 
internationaal vrachtwagenchauffeur, maar desondanks was het een zwaar traject.” 
Mede dankzij de steun van zijn tweede echtgenote, blijft Jaap overeind. 
Resultaat van de MIBG-behandelingen is dat hij zich weer beter voelt, 20 kilo 
aankomt en weer energie krijgt. 
In de zomer van 2007, blijkt bij een controlescan dat er ook een tumorhaard in zijn 
hoofd zit. Die resulteert in augustus 2008 in een plotseling vast blijven staan van zijn 
linkeroog. Men besluit om de tumor in het hoofd te opereren. Na de operatie 
verbetert het oogprobleem niet. Vanaf maart 2009 wordt Jaap maar liefst 
zesentwintig keer bestraald in zes weken tijd. Helaas blijkt bij de controle dat de 
tumor niet is geslonken. Enige tijd later is zijn rechter gezichtshelft langzaamaan 
verlamd geraakt. 
Het verhaal van Jaap kent steeds nieuwe tegenslagen. Bij elke nieuwe achteruitgang 



breekt er weer een nieuwe fase aan. Bijzonder is zijn weerbaarheid: “Ik wil niet 
piepen bij elk pijntje.” 
Tweemaal per week werkt hij als vrijwilliger in een winkeltje van een verzorgingshuis. 
Het geeft hem plezier, voldoening, de nodige sociale omgang met leuke mensen en 
het geeft hem nieuwe impulsen. Daarnaast gaat hij één dag per week naar zijn 
kleinkinderen, waar hij erg van geniet. 
Bijzonder is de steun van zijn tweede vrouw Marja. Ze praten samen over de regeling 
van de begrafenis, welke muziek er gedraaid moet worden. “We leven intensief, elk 
moment moet geleefd en beleefd worden. Ik heb vroeger keihard gewerkt, maar nu 
geniet ik meer, misschien wel omdat ik dagelijks besef hoe eindig dit leven is.” 
Zoals het verhaal van Jaap zijn er nog acht bijzondere verhalen. De verhalen vertonen 
overeenkomsten, maar elk verhaal is uniek. Zie daarvoor enkele citaten hieronder. 
 
Wat viel op: NET is een zeldzame kankersoort die slechts bij één tot twee mensen 
op de 100.000 voorkomt. Begrijpelijk maar ook ontluisterend is dat de soms vage, 
maar ingrijpende klachten niet worden herkend door huisarts of specialist. 
Schrijnend zijn vooral de voor deze patiënten heel pijnlijke reacties uit van familie, 
vrienden, collega’s. 
De negen patiëntverhalen in dit boek geven een openhartig beeld van de gevolgen van 
deze ziekte. Die gevolgen zijn diepgaand. Het is waardevol om door de verhalen hier 
inzicht in te krijgen. Dat leidt hopelijk tot meer begrip en minder onbegrip. 
Indrukwekkend is hoezeer de patiënten zelf volhouders zijn, in hun overtuiging dat 
de klachten lichamelijk zijn en niet psychisch zoals zorgverleners en mensen in hun 
directe omgeving hun willen doen geloven. 
 
Citaten:  
Jaap: 
Pag. 42: ‘Mijn beste vriend en collega suggereerde dat ik anorexia had, omdat ik in 
wegrestaurants weinig naar binnen kreeg en na het eten uitgebreid naar het toilet 
moest vanwege de diarree. Ook anderen benadrukten steeds vaker dat ik anorectisch 
zou zijn. Ik voelde me aangevallen, omdat mensen mijn gevoel niet begrepen dat er 
echt iets mis was in mijn lijf.’ 
Pag. 47: ‘Het is heel fijn om af en toe je verhaal kwijt te kunnen. Het helpt om te 
verwerken wat er allemaal is gebeurd en misgegaan in de periode voordat de diagnose 
carcinoïd gesteld werd en ik me niet serieus genomen voelde.’ 
Carmen: 
Pag. 49: ‘Ik was zelf eindeloos op zoek naar de aanleiding van die 
benauwdheidsaanvallen, die geduid werden als astma-aanvallen. Om steeds meer 
oorzaken voor de benauwdheid uit te sluiten verving ik het tapijt in huis door zeil, 
kocht een speciale stofzuiger en nieuwe dekbedden en kussens speciaal voor 
allergiepatiënten, maar niks bracht soelaas. De kerstboom deed ik de deur uit evenals 
bloemen en planten.’ 
Pag. 52: ‘Ik voelde me een vreemde in mijn eigen lijf. Als ik bij de huisarts betoogde 
dat de kuren van mijn lijf niet psychisch waren leverde dat meewarige blikken op; 
ontkenning nietwaar! Toen zij mij wilde testen op Aids vanwege de voortdurende 
longinfecties, gaf ik haar het advies om dan eerst mijn echtgenoot maar te testen 
vanwege al zijn buitenechtelijke escapades.’ 
Audrey: 
Pag. 58: ‘Vroeg in de ochtend, 19 maart 2009, had ik vreselijke buikkrampen, moest 
overgeven en transpireerde zo hevig dat al mijn kleding doorweekt was. Op dat 
moment was ik alleen thuis met slapende kinderen en belde ik ten einde raad de 



dienstdoende huisarts. “Komt u maar langs”, zei hij. Langskomen, hoe moest ik dat 
doen? Wanhopig liep ik door het huis heen en weer, van de bank naar het toilet, 
inmiddels mijn kletsnatte kleren uitgetrokken. Uiteindelijk kwam de huisarts toch 
langs en werd ik met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit het verslag van 
de huisarts “(..) mevrouw liep naakt door het huis(..)” blijkt wel hoe wanhopig ik was.’ 
Wytze: 
Pag. 62/63: ‘Als ik niet minstens zeven maal op een dag wat at viel ik flauw en 
daarom moest ik ’s nachts ook wakker worden om iets te eten. At ik ’s nachts niet, dan 
stond ik de volgende dag op met hoofdpijn, duizelingen en was ik vaak erg suf.’ 
Ria: 
Pag. 67: ‘Het blijft leven met een donderwolk boven je hoofd, maar ik zie het wel 
zonniger in. En met mijn gezin, familie en vrienden om mij heen voel ik me dankbaar 
en heel rijk.’ 
Mary Slot: 
Pag. 73: ‘Ik vond deze periode niet makkelijk, want je gaat jezelf een zeur voelen. Je 
hebt last van klachten en met name pijn, maar alles blijkt keer op keer 
onverklaarbaar.’ 
Pag. 73: ‘In de gesprekken die volgden met dokter Taal, werd ons pas duidelijk dat 
met het woord ‘behandeling’ niet ‘genezing’ werd bedoeld. Dat viel rauw op ons dak.’ 
Pag. 75 ‘Wel heb ik in beperkte mate nog last van opvliegers, die misschien wel het 
gevolg zijn van de natuurlijke overgang.’ 
Annemieke (verteld door Jan Bernard): 
Pag. 77: ‘Tijdens een vakantie in Indonesië in augustus 2002 liet Annemieke zich 
masseren. De masseuse was erg verontrust, maar kon niet goed uitleggen wat er 
volgens haar mis was.’ 


