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Recensent: Marja Schouten

Myrthe Kok: ‘Genoeg gekankerd!’ Uitgeverij Coulomb Press Leyden, Leiden

2009. ISBN 9789071421624 ( Borstkanker/1 )

Soort boek/Stijl/Ziekte: Het betreft een autobiografisch verhaal over een

jonge vrouw bij wie borstkanker wordt geconstateerd. Myrthe Kok beschrijft

op ontroerende en hilarische wijze de achtbaan waarin ze terecht komt. Het

boek laat zich ook lezen als een ode aan de vriendschap en aan de mantelzorg.

De schrijfster wordt omringd door familie en een hechte groep vriendinnen

die haar door de hel loodsen.

De opbrengst gaat naar een stichting die is opgericht om steun te bieden aan

naaste familie en mantelzorgers.

Over de schrijfster: Myrthe Kok is geboren in 1970. Ze was werkzaam in

het VU medisch centrum op het gebied van management en

organisatieontwikkeling. In 2005 publiceerde ze een boek, getiteld ‘Tussen

zwart en wit is ook nog grijs,’ een aangrijpend relaas over de opbloeiende

relatie tussen een volwassen dochter en haar stervende moeder.

Enkele dagen na het bedenken van de titel ‘Genoeg gekankerd,’ krijgt de

schrijfster te horen dat haar borstkanker fors is uitgezaaid en genezing niet

meer mogelijk is. Ze weet dat ze deze strijd niet zal winnen. ‘Toch heeft dit

bericht mij er niet toe aangezet de titel van dit boek te veranderen,’ schrijft ze

in de epiloog, ‘noch om anders tegen de afgelopen recente jaren aan te

kijken…Als mijn einde zich daadwerkelijk aandient, heb ik genoeg

gekankerd…Daarom blijft dit voor mij een open boek. Positief en hoopvol.’

Myrthe Kok overleed op 30 oktober 2009.

Korte beschrijving: ‘Genoeg gekankerd!’ is het verhaal van een jonge

vrouw met borstkanker. Myrthe Kok beschrijft hoe ze verder probeert te leven

en te genieten van de tijd die haar rest. Het is een boek over vriendschap, over

hoop en humor. Over goede en botte artsen. Over een kale kop en een

kotsemmer.
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Eén jaar, zes chemokuren, een borstamputatie en 25 bestralingen verder

lijkt Myrthe de strijd te hebben gewonnen. Het is Kerst. Myrthe wordt

kankervrij verklaard. Genoeg gekankerd. Feest.

Wat viel op: Het boek is supergeestig geschreven. In een mix van humor en

intimiteit geeft de schrijfster een inkijkje in haar leven. Opvallend is haar

talent iets van het leven te maken, hoe moeilijk het ook is. Met haar

vriendinnen geniet Myrthe van elk moment dat ze zich goed voelt. Ze flirt,

feest en blijft keepster van haar hockey-elftal tot ze er bij neervalt.

Eerlijk en zonder franje beschrijft Myrthe wat haar overkomt als ze hoort dat

het mis is. Goed mis. Tot de laatste snik blijft ze positief. Je moet het maar

kunnen.

Citaten: Pag. 31: ‘Diezelfde moed zinkt me echter in de schoenen als Suus en

ik drie dagen later weer tegenover de chirurg zitten. Ik moet hem een

compliment maken: vandaag brengt hij het slechte nieuws uitstekend. ‘We

zijn allemaal geschokt door de uitslagen en de beelden (sterke opening): je

hebt een zeer agressieve tumor in je rechterborst (eerste punt, 15-0). De

tumor is groter dan we in eerste instantie dachten, namelijk meer dan zes

centimeter (30-0), is niet ingekapseld maar multicentrisch (multiwatte? 40-0)

en de MRI toont aan dat er mogelijk in de linkerborst ook een tumor zit maar

dat vergt nader onderzoek (game).’ En dan pauzeert hij even zodat ik op kan

krabbelen en hij de cliffhanger kan vertellen: … ‘en de okselpunctie bevat te

weinig materiaal om een diagnose op te stellen maar de MRI doet sterk

vermoeden dat het ook in je klieren zit (setpoint en einde match).’

Pag.94-95: ‘Eentje van de kale koppen uit lijn 16 ligt op het bed tegenover mij.

Zij had mij ook gespot, vertelt ze me. Eigenlijk zijn we een soort Deux

Cheveauxclub of een groep Harleyrijders. We herkennen elkaar altijd en

wisselen dan even het aantal chemo’s en het type kanker uit, in plaats van het

aantal pk’s en het type voertuig. Alleen groeten we elkaar niet. Want ziek zijn

doe je anoniem. Je kijkt, signaleert, registreert, maar je groet nooit. Vandaag

hoor ik bij de groten. Ik maak duidelijk indruk met mijn stamgegevens (zes

kuren – ja ik krijg ook Taxotere – ja ik was vrijwel direct al kaal en ik begon
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op 6 centimeter) maar ik ben sinds vandaag ook een rookie want ik zit ‘al’ op

kuur drie. Dan tel je mee. Ik knap er enorm van op.’

Pag.165: ‘Op zondag is de laatste hockeywedstrijd. Ik loop na mijn eigen

wedstrijd het veld op om te fluiten. Ik zie op het schema staan dat we een

herenwedstrijd moeten fluiten,…dat moet wel goed gaan. Denk ik, maar in de

tweede helft gaat het mis. Ik ken geen strafcorner toe waar ik dat wel had

moeten doen en dan valt één van de mannen van ons thuisteam enorm tegen

me uit: ‘scheids, als je kanker hebt en je mankeert wat aan je ogen, dan moet

je niet gaan fluiten.’ Boem. Knal. Beng.’

Recensies:‘De trotse vrouw op de cover komt in het boek vaak naar voren,

net als haar kwetsbare, wanhopige en cynische kant...Myrthe beschrijft hoe ze

het slechte nieuws verwerkt, leert om hulp te accepteren van vrienden en

familie, omgaat met misselijkheid, moeheid en opvliegers, en voor het eerst

een pruik aanschaft. De diepere inzichten en verdrietige momenten zitten

luchtig verpakt in een Bridget Jones- achtige stijl.’ Petra ter Veer,

www.vumc.nl/zorg/nieuws.


