
Recensent: Adelheid Mensink 
 
Irene Coopman ‘Mijn broer is ziek...’ Uitgeverij Free Musketeers, Zoetermeer 
2011. ISBN 978-90-484-2079-7. ( Kanker/Tumor/ SLE (Systematische Lupus 
Erymatosus) /Medische Missers/Multi ziek zijn/PTSS/PO/1) Zie 
ook:www.freemusketeers.nl  
 
Soort boek/stijl/ziekte: Irene Coopman beschrijft in niet chronologische 
hoofdstukken hoe zij de vijf jaar durende mantelzorg voor haar bijna twintig 
jaar oudere alleenstaande broer John heeft ervaren. Bij hem werd in  2008 
een ver gevorderd stadium van kanker ontdekt. Nalatigheid van een internist 
en een orthopeed hadden een herstelmogelijkheid uitgesloten. Irene start een 
letselschadeprocedure bij het Medisch Tuchtcollege. De hevige pijn en 
afhankelijkheid van anderen wakkerde bij John het trauma aan van het 
Jappenkamp dat hij als vierjarig jongetje moest zien te overleven. Hoewel 
Irene dezelfde Indische afkomst heeft hadden voor haar Indische cultuur en 
de verschrikkingen van het Jappenkamp nooit een speciale betekenis gehad.    
 
Over de schrijfster: Irene Coopman werd geboren in 1955. Zij studeerde 
Franse taal- en letterkunde aan de UvA. Beroepsmatig had zij al wel veel 
geschreven, maar dit boek is haar debuut. Zij en haar man,  de architect Bert 
Tjhie, en hun dochter hebben op hun woonadres in Amsterdam een bed en 
breakfast hotel. Zie:  
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/645734
/2005/06/25/Gewoon-aanbellen-en-hopen-dat-je-goed-zit.dhtml  
info@2quaybb.com  
Voor de traumaverwerking van haar broer aangaande het Jappenkamp heeft 
Irene een muziektherapeute ingeschakeld. Voor een interview met haar, zie: 
http://www.edestad.nl/_incs/monique_rufi_figureert_in_nieuw_boek_mijn
_broer_is_ziek_18496968.html (de spaties bevatten underscores). 
Naar aanleiding van het Indische verleden van haar twee oudste broers en 
haar ouders, is zij zich gaan verdiepen in de geschiedenis van Nederlands-
Indië, de Indische cultuur en in de geschiedenis van haar eigen familie. 
 
Korte beschrijving: Toen in mei 2008 John, de bijna twintig jaar oudere 
alleenstaande broer van Irene, heel ziek was door kanker en nierinsufficiëntie 
zag zij in dat niemand anders van de familie meer dan zijzelf in aanmerking 
kwam om de mantelzorg voor haar broer op zich te nemen.  
Er was bij John een grote tumor ontdekt in het bekken. Dit was een metastase 
van een niercelcarcinoom, Grawitz genaamd. Hij was al langer ziek doordat hij 
leed aan de auto-immunziekte  SLE (Systematische Lupus Erymatosus). Die 
aandoening had een nierinsufficiëntie veroorzaakt waarvoor hij regelmatig op 
controle kwam bij de internist. Deze onderzocht niet of er nog een mogelijke 
andere oorzaak was voor de sterke achteruitgang van de nierfunctie en voor de 
hevige invaliderende pijn in de heup en het been. De internist is hierin ernstig 
in gebreke gebleven door John veel te laat door te verwijzen naar een 
orthopeed, die op zijn beurt ook faalde door de röntgenfoto’s en de MRI 
verkeerd te interpreteren. Wederom werd niet onderkend hoe slecht John er 
aan toe was. 
Op een gegeven moment was John zo ziek dat hij eindelijk werd doorverwezen 
naar het Sint Radbout Ziekenhuis in Nijmegen. Daar constateerde men de 
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vergevorderde kanker en een ernstig nier falen, niet alleen veroorzaakt door 
de SLE, maar vooral door een grote tumor in de nier. 
 
Doordat Irene tien jaar na het beëindigen van WO II was geboren, had zij niet 
de ervaringen in Nederlands-Indië en het Jappenkamp gehad die haar twee 
oudste broers en haar ouders wel hadden. Dat realiseerde ze zich toen bleek 
dat de ziekte bij John alle nare ervaringen uit die tijd terugriepen, met name 
de hevige pijn, de afhankelijkheid van anderen en het gebrek aan vertrouwen 
in zijn behandelende blunderende artsen. John was altijd al een eenling die 
zich nooit had gebonden aan een ander; ook nam hij niet graag deel aan 
groepsactiviteiten. Hij had gewerkt op de grote vaart en was vaak lange tijd 
afwezig geweest binnen de familie. Door het intensievere contact vanwege de 
mantelzorg leerde Irene haar broer van een andere, veel kwetsbaardere kant 
kennen.  
Toen John niet meer zelfstandig kon blijven wonen, zorgde Irene er voor dat 
hij een kamer kreeg in een verzorgingstehuis met Indische signatuur, Rumah 
Saya. Daar voelde hij zich helemaal thuis. Vervolgens nam Irene contact op 
met een muziektherapeute om haar broer via de muziek te helpen zijn 
trauma’s een plekje te geven. 
 
Ook startte Irene in overleg met haar broer een letselschadezaak op grond van 
het falende handelen van de kant van de internist en de orthopeed. Zij 
beschrijft heel duidelijk hoezeer de frustraties en woede oplopen door het 
rekken van de procedure en een onprettig contact met de verzekeraar van het 
ziekenhuis. 
Uiteindelijk kon John nog net vóór zijn overlijden een schikking voor een 
schadevergoeding ondertekenen en zelf een bestemming geven aan het 
toegekende geldbedrag (voor kankeronderzoek naar kanker bij kinderen).  
In de nacht van 28 februari naar 1 maart 2011 stierf John na een zware strijd 
van vijf jaar met heel veel pijn en af en toe een wonderbaarlijk tijdelijk herstel, 
maar tenslotte had hij de strijd toch verloren. 
 
Wat viel op:  Irene beschrijft haar broer John als een man die altijd erg op 
zichzelf was. Hij had eigenlijk nooit hulp van anderen willen aanvaarden en 
had weinig vertrouwen in de medische zorg. Des te schrijnender was het dat 
hij tweemaal slachtoffer werd van medisch falen. 
Als mantelzorgeer leerde ze met andere ogen naar haar broer te kijken en ze 
kreeg begrip en respect voor de persoon die John geworden was door de vele 
ervaringen die hij in zijn leven had opgedaan; ervaringen waar zij  geen idee 
van had gehad.  
De hevige pijn die John leed maakte bij hem veel emoties los die naar Irene’s 
idee verband hield met de traumatische ervaringen die hij als vierjarig 
jongetje had opgelopen in het Jappenkamp. De muziektherapeute, die Irene 
inschakelde en ook van Indische afkomst bleek te zijn, wist John via de hem 
vertrouwde en geliefde muziek te kunnen helpen om  de traumatische 
ervaringen een plekje in zijn leven te geven.  
 
Tussen al het vele werk als mantelzorger, moeder en medewerker van hun 
eigen bedrijf, vond ze ook nog de energie en tijd om de strijd aan te gaan tegen 
het Medisch Tuchtcollege en de verzekeraar van het ziekenhuis teneinde een 
schadevergoeding voor haar broer te verkrijgen.  



 
Voor Irene was de mantelzorg een zware, maar verrijkende ervaring. Na het 
overlijden van John kwam zij op het idee om zich te verdiepen in de 
geschiedenis van haar familie, hun verblijf in Nederlands-Indië en in de 
cultuur waar haar ouders en twee oudste broers deel aan hadden gehad.  
 
Citaten: Pag.18: ‘Tijdens een van de laatste consulten in het ziekenhuis, toen 
hij al aan het palliatieve team was overgedragen, kwam het tot een ongekende 
emotionele catharsis. De emoties waren zo heftig dat hij tot bedaren moest 
worden gebracht. Het leek alsof het verleden een weg naar buiten zocht; de 
pijn, het einde. Ze zullen hem herinnerd hebben aan de traumatische tijd in 
het Jappenkamp.’ 
Pag.31: ‘Het bevestigde naar mijn mening weer eens het beeld dat de 
buitenwereld van het Medisch Tuchtcollege heeft, namelijk een rechtbank 
voor artsen.’ 
Pag.73: ‘Ik zei tegen broer dat 2009 toch echt zijn jaar was. Eerst een 
wonderbaarlijke genezingen nu voor de eeuwigheid vastgelegd in een 
documentaire die een plaatsje zou krijgen in het Nederlands filmmuseum. 
Vergeten zouden we broer nooit.’ 
Pag.88: [in een brief aan de verzekeringnemer] ‘Het heeft twee jaar geduurd 
voordat er een uitspraak kwam van het Medisch Tuchtcollege met betrekking 
tot erkenning van het onzorgvuldig handelen van beide artsen. Het is de vraag 
of  bepaling van de schuldvraag zonder uitspraak van het Medisch 
Tuchtcollege in deze schadeclaimprocedure korter zou hebben geduurd. Ikzelf 
betwijfel dat.’ 
Pag.108: ‘Je leert van alles wat op je pad komt. Deze ervaring, hoe moeilijk het 
soms ook was, zou ik voor geen goud hebben willen missen. Het heeft iets 
waardevols aan mijn leven toegevoegd.’ 


