
 

www.patientervaringsverhalen.nl 

 

Romina Plomp: Toen roze nog gewoon een kleur was - Een inkijkje in het behandeltraject 
van een vrouw met de diagnose borstkanker 

Boekscout, Soest 2021 ISBN: 9789464318524 

Borstkanker, kanker, Positief denken, emoties, persoonlijke relaties; Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 
Een 44-jarige alleenstaande moeder krijgt in februari van 2020 te horen dat ze 
borstkanker heeft. Haar leven staat vanaf het moment van de diagnose op z’n kop. 
Hoe vertel je dit verschrikkelijke nieuws aan je kind, familie en vriendinnen als je het zelf 
amper nog kan bevatten? Dit persoonlijke verhaal geeft weer welke behandelingen 
iemand krijgt die een hormoongevoelige tumor in haar linkerborst heeft. Welke 
gevoelens, angsten en emoties dit met zich meebrengt en hoe de liefde van familie en 
vrienden, humor en een positieve instelling haar hebben geholpen om dit ziekteproces 
dragelijker te maken. Familie en vriendinnen geven ook een klein inkijkje in hoe het is 
om iemand in je omgeving te hebben die borstkanker heeft. 
 
Over de auteur: 
Romina Plomp (1975) woont al haar hele leven in Den Helder. Samen met haar 
zeventienjarige zoon leidt ze een rustig en onbezorgd leven. Totdat ze in februari 2020 
de diagnose borstkanker krijgt. Om haar emoties rondom dit ziekteproces een plek te 
geven, begint ze met schrijven. Omdat ze ziek thuis zit en er door corona weinig 
mogelijk is, heeft ze de tijd en energie om haar woorden om te zetten in een boek, met 
de gedachte dat misschien ook andere vrouwen baat kunnen hebben bij haar verhaal. 
Romina probeert tijdens haar ziekteproces positief te blijven en vindt steun, liefde en 
kracht bij haar familie en vrienden. Ze eindigt haar behandeltraject dan ook echt op 
zijn Romina’s. Met een ‘Happy last chemo drive by party’. Dit weerspiegelt haar 
positieve en vrolijke karakter. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In dit artikel lees je meer over de ervaringen van Romina tijdens én na haar 
behandeltraject.  
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