
Corien Brus: ‘En ineens staat alles stil - Hoe kanker en corona mijn leven hebben 

veranderd’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2021 ISBN 97894064314687 (Blaaskanker/ 
Corona/Multi ziek zijn/  Coronacrisis/ Positief denken/ ED) Zie ook: 

www.boekscout.nl  

Soort boek/ziekte stijl: 

Boekscout.nl: ‘Hoe de diagnose blaaskanker haar leven veranderde in tijden van 

corona, waarbij ze ook nog corona kreeg. Hoe ze van mantelzorger uiteindelijk zelf 

patiënt werd en welke impact dit op haar heeft gemaakt. Tijdens zware tijden blijft ze 

lichtpuntjes zoeken waarin hoop, liefde en positiviteit doorklinken.’ 

 

Over de schrijfster:  

Boekscout.nl: ‘Corien (1966) woont in Erp, is gehuwd met Angela en heeft 3 

bonuskinderen en een hond. Ze werkt als allround ambtenaar Burgerzaken en 

trouwambtenaar. Daarnaast is ze gastspreekster bij haar bedrijfje Sprakeloos en 

Corien. Door haar ziekte is ze gaan schrijven. Dit is haar eerste boek.’ Zie ook: 

https://nl.linkedin.com/in/corien-brus-92675b94  

Wat viel op:  

-Dat de urine van Corien waarin bloed zat vijf keer gecontroleerd werd voordat ze 

doorgestuurd werd.   

-Dat een door haar voorgestelde CT-scan uiteindelijk duidelijk maakte dat er sprake 

was van blaaskanker. 

-Dat de vermoeidheid en de haaruitval die Corien had, zowel door Corona als chemo 

kon zijn veroorzaakt. 

-Dat ze, vanwege Corona verder behandeld moest worden in het Radboud UMC. 

 
Citaten:  

Pag.16: ‘Ik stemde toe om een CT-scan te maken waarbij de vleesbomen gemeten 

zouden worden en in een helder moment vroeg ik of mijn hele onderbuik en onderrug 

met blaas, nieren en urinewegen niet meegenomen zouden kunnen worden. Toen we 
dat aan de uroloog voorlegden  stemde hij toe en zo gebeurde het…’ 

Pag. 41: ‘Iedere dag werden we zieker [door Corona red.] ; de koorts liep op, ik had 

veel koude koorts en rilde de hele tijd. Ons hele lichaam deed erg veel pijn. We 

raakten onze smaak en reuk kwijt en waren erg kortademig… en vooral de longen 

brandden gewoon.’ 

Pag.46-47: ‘Wel had ik nog weinig energie en bleef ik snel moe. …merkte wel dat ik 

kortademig bleef en vaak moest hoesten…. Mijn reuk was ook anders… Ook mijn 

stem bleef anders.  …Wat ook heel vreemd was: mijn haren waren heel dof en dood 

geworden en begonnen uit te vallen. Volgens de verpleegkundige kon het niet door de 

chemo die ik kreeg alleen komen, … of door kanker en corona samen waardoor mijn 

lichaam en mijn afweersysteem heel zwak waren geworden.’ 

Pag.72: ‘U heeft een vorm van blaaskanker die terug blijft komen. De enige optie is 

chemospoelingen en eventueel overgaan op BCG met immuuntherapie als het snel 

http://www.boekscout.nl/
https://nl.linkedin.com/in/corien-brus-92675b94


blijft terugkomen… het kan misschien wat langer wegblijven, maar u bent nog jong, 

uw celdeling gaat nog snel, dus ook de deling van de kankercellen.’ 

Pag.89-90: ‘Het zag er goed uit… Ik belde en appte iedereen zo snel mogelijk. Heerlijk 

om eens met goed nieuws te komen.’ 

Inzien:  

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=12022  

Recensies/Extra: 

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/erpse-schrijft-boek-over-kanker-en-

corona~aa8b48a53/  

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/dubbel-pech-kanker-en-corona-door-de-

corona-had-ik-niet-door-dat-de-kanker-terug-was~a6e23d52/ 

‘….  ‘Inmiddels gaat het weer wat beter, al had ik in september een diepe terugval en 
is de kanker nu ook helaas weer terug. Het lijkt chronisch te worden, komt steeds 

terug. Gelukkig is deze vorm niet spierinvasief, zoals ze dat noemen. Het blijft tot nu 

toe op zijn plek. Natuurlijk wil ik het allerliefste kankervrij zijn. Het lijkt er op dat dat 

er niet in zit. Ik moet denk ik leren leven met die onzekerheid en steeds weer 

operaties.’’ 
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