
   

Wendy

Op 4 februari is het Wereldkankerdag, een ziekte waar een op de drie 
mensen in Nederland mee te maken krijgt. Kanker raakt niet alleen 

degene die het krijgt, maar ook de naasten. Wendy (46) verloor haar zus 
Esther in korte tijd aan een zeer zeldzame vorm van kanker. Esther werd 

44 jaar en liet behalve familie en vrienden, haar partner en haar twee 
jongens van 10 en 12 achter. Wendy: 'In mijn dromen heb ik haar gezien. 

En op alle beelden heeft ze een lach op haar gezicht.'
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verloor haar zus binnen enkele wekenverloor haar zus binnen enkele weken
aan kankeraan kanker

‘Het verlies van Esther
heeft me geraakt
als een sloopkogel’
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Elk stukje troost is 
waardevol, daarom 
vertel ik mijn verhaal. Ik 

wil graag andere mensen 
helpen die ook in een 
dergelijke situatie 
terechtkomen en hoop dat zij 
steun in mijn woorden vinden. 
Mijn zus Esther en ik komen 
uit een liefdevol, maar ook 
gecompliceerd nest. Bij mijn 
ouders speelden issues uit het 
verleden, er waren spoken en 
gevolgen die soms hun 
schaduw op ons gezin wierpen. 
Hoewel mijn zus en ik heel 
verschillend zijn, waren we 
altijd close. Vooral de laatste 
jaren hadden we een hechte 
band met elkaar, een band 
waar ik heel blij mee was en 
die ik koesterde. Onze levens 
zijn heel divers, maar we 
hebben ook veel 
overeenkomsten. Zo hebben 

we allebei twee zonen, we 
noemen ze altijd de Daltons! 
Esther te moeten verliezen 
doet verschrikkelijk veel pijn. 
Het verlies heeft me geraakt 
als een sloopkogel. En verdriet 
is niet alleen emotioneel, het 
is ook fysiek. Na Esthers 
overlijden kreeg ik 
onverklaarbare pijnen in mijn 
rechterzij onder mijn ribben 
en aan de achterkant. Zes 
weken lang had ik 
verschrikkelijk veel pijn in het 
gebied van mijn 

spijsverteringsorganen, bij 
mijn lever en galblaas. De 
dokter kon niets vinden, maar 
ik wist wat het was. Ik denk 
dat het onverteerbaar verdriet 
was. Het lijkt alsof ik haar pijn 
over had genomen, omdat ik 
haar pijn zó graag had willen 
verzachten en me compleet 
machteloos voelde dat ik daar 
niks aan kon doen.”

Geen goed gevoel
“Bij mijn zus werd begin vorig 
jaar een auto-immuunziekte 
vastgesteld die haar regelmatig 
ongemakken bezorgde. Haar 
schildklier werkte te snel. Ze 
was daardoor vaak heel moe 
en kreeg ook af en toe last van 
haar ogen, een bijwerking. 
Rond 7 augustus kreeg Esther 
last van haar onderbuik. Na 
onderzoek op de 10e werd 
vermoed dat de reden 
gynaecologisch van aard zou 
zijn. Er werd een CT-scan 

gemaakt en een kijkoperatie 
volgde. De artsen vonden 
verklevingen, vocht en weefsel 
werden afgenomen en op 
kweek gezet. Mijn zus was niet 
in paniek. Ze had goede hoop 
en geloofde niet dat het ernstig 
zou zijn. Ze dacht eerder aan 
bijwerkingen van de eerder 
ontdekte ziekte. Ikzelf had er 
na de positieve uitslag van het 
biopt toch geen goed gevoel 
over en helaas klopte dat 
gevoel. Op 27 augustus kwam 
het verschrikkelijke nieuws: 
Esther had een kwaadaardig 
tumor op haar eierstok en 
zonder chemo nog maar zes 
weken te leven! Het was een 
zeldzame en zeer agressieve 
kankervorm, een zogenaamde 
kiemcel-kanker, die in de kern 
van de cel al aanwezig was, 
toen ze nog een embryo was 
en die zich nu geopenbaard 
had. Esther had verschrikkelijk 
veel pijn, ze had intense 
pijngolven in haar rug. De pijn 
was zo heftig dat ze niet eens 
aangeraakt kon worden, dus 
haar stevig vasthouden en 
knuffelen kon niet. De troost 
moest uit onze aanwezigheid 
en woorden komen. Ik ben 
kalm van aard en kon mijn 
emoties en wanhoop in het 
bijzijn van Esther redelijk goed 
beheersen. Maar mijn hart 
brak als ik aan haar partner en 

‘‘‘‘

‘Weet je, sis', zei ze, ‘ik geef niet 
op, maar ik geef me over. Dit is 
sterker dan ik’

Kanker raakt iedereen. Jou dus ook. 
Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, 
een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders in zijn of haar leven mee 
wordt geconfronteerd. Kanker zet je wereld op z’n kop. Ook op de 
mensen om je heen is de impact groot. Nederland telt veel 
organisaties die mensen met kanker en hun naasten zorg en 
ondersteuning bieden. Op en rond Wereldkankerdag kun je met dit 
aanbod kennismaken.
Kijk voor meer informatie op: wereldkankerdag.nl
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hun kinderen dacht, hun 
zoontjes waren nog zó jong. 
Pijnbestrijding was eigenlijk 
het enige wat de artsen nog 
konden bieden, een operatie 
was niet mogelijk. Esther kon 
chemo ondergaan, maar ik 
voelde aan alles dat ze niet 
ging starten. De kanker 
groeide te snel, was te 
agressief. Het vrat haar 

letterlijk helemaal op. De 
tumor was uitgezaaid naar 
haar longen en lever. 
Plotseling moesten we stilstaan 
bij het afscheid. Onze ouders, 
allebei bijna halverwege de 
zeventig, mijn zonen, haar 
kinderen en partner, ikzelf, 
iedereen die van haar hield 
moest de harde realiteit onder 
ogen zien: Esther zou niet 
genezen en waarschijnlijk 

binnen heel korte tijd komen 
te overlijden.”

Alles was gezegd
“Wat Esther doormaakte was 
vreselijk, de pijn ondraaglijk. 
Ze kreeg een morfinepomp die 
de klachten iets zou moeten 
verzachten, maar veel hielp 
het niet. Iemand zo te zien 
lijden is afschuwelijk. Je zou 
alles wel willen doen om de 
pijn te verlichten, maar je bent 

zo machteloos. Het enige wat 
je kunt doen, is er zijn, je 
liefde en warmte geven en 
hopen dat dat wat steun geeft. 
Het is ongelooflijk hoe hard 
het is gegaan, in een paar 
weken tijd was ze compleet 
verzwakt. Esther wist zelf dat 
het einde in zicht was en ze 
had er vrede mee. ‘Weet je sis,’ 
zei ze, ‘ik geef niet op, maar ik 
geef me over. Dit is sterker dan 
ik.’ Ik vertelde haar hoe dapper 
ik haar vond en hoeveel ik van 
haar hield. Meer hoefde niet 
uitgesproken te worden, alles 
was gezegd tussen ons. Esther 
vroeg me om namens haar te 
spreken op haar uitvaart en 
natuurlijk heb ik dat beloofd. 
Het zou niet makkelijk zijn, 
maar dat was niet belangrijk. 
Dit kon ik nog voor haar doen. 
Ik realiseerde me die laatste 
keer dat ik bij haar was heel 

Tegen kanker.
Voor het leven.

Of je het nu zelf hebt, of iemand 
om wie je geeft, kanker ontwricht 

je leven. Voor al die miljoenen 
levens maakt KWF 

Kankerbestrijding het verschil. 
Kijk voor meer informatie 

op: www.kwf.nl

‘De dood is niet het eindpunt. 
De ziel vervolgt de reis. Er is 
geen begin en eind, het is een 
eeuwigdurende cirkel’
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bewust dat dit de laatste keer 
was dat ik mijn zusje in leven 
zou zien. De avond voor haar 
overlijden kreeg ik een foto 
van Es: haar gezicht was 
ontspannen en had een 
prachtige gloed. 
Het sluiten van de kist was een 
hartverscheurend moment. 

Haar zoontjes moesten zo 
verschrikkelijk hard huilen. 
Mijn ouders waren gebroken 
en ook mijn eigen zoons waren 
intens verdrietig. Er waren 
prachtige tekeningen op de 
kist gemaakt door de kinderen 
en de nichtjes en neefjes en de 
deksel was blauw met rood 
gespoten, vol grote harten. 
Heel kleurrijk omdat Esther 
vond dat we het leven moesten 
vieren. Ik heb mijn woord 
gehouden en namens Esther 
gesproken op de uitvaart. Na 
haar dood zag ik haar in mijn 
dromen en steeds heeft ze dan 
een lach op haar gezicht. Ik 
zoek contact met haar en praat 
met haar. Ik ben niet gelovig, 
maar wel spiritueel en ik ben 
ervan overtuigd dat het leven 
hier op aarde een reis is en ik 
geloof in reïncarnatie. De dood 
is niet het eindpunt. De ziel 
verlaat het lichaam en vervolgt 
de reis. Er is geen begin en er 
is geen eind, het is een 
eeuwigdurende cirkel.”

Het leven vieren
“Ik denk heel veel aan Esther, 
soms welt het verdriet in me 

op en overspoelt het me en 
dan laat ik mijn tranen de vrije 
loop. Ik ben dol op wandelen, 
ik ga graag een eind lopen in 
de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Ik hou 
van de weidsheid van het 
gebied, ik snuif de lucht op en 
geniet van de vogels, maar net 

na Esthers overlijden zocht ik 
vooral de beslotenheid en 
veiligheid van mijn eigen huis. 
In die vertrouwde omgeving 
voelde ik me in het begin 
beter, dichter bij haar en bij 
mijn gedachten. Soms luister 
ik naar muziek, er is een 
aantal liedjes die het verdriet 
onmiddellijk laten stromen en 

dat laat ik ook toe. Het verdriet 
mag er zijn, ik wil het gemis 
doorleven. Ik voel wat mijn 
zusje voor mij betekend heeft. 
Maar de momenten tussen de 
periodes van intens verdriet 
worden wel langer, merk ik. 
Ik heb thuis een klein altaartje 
gemaakt, daar staan de drie 
urnen met de as van mijn 
dierbare katten, die ik in mijn 
leven verloor en ernaast staat 

een mooie foto van Esther met 
een kaarsje erbij. Elke avond 
leg ik mijn handen eromheen, 
om mijn warmte en liefde aan 
haar te geven. Zelf ben ik niet 
bang om ziek te worden, maar 
Esthers plotselinge overlijden 
heeft me wel doen inzien dat 
het goed is om bepaalde 
dingen te regelen. Ik ben 
alleen, heb twee jongens, vier 
katten en een huis, ik moet 
zorgen dat alles praktisch goed 
vastligt voor mijn kinderen. 
Ik heb een heel goede band 
met mijn zonen, ik kan 
werkelijk overal met hen over 
praten, ook over de dood. Ik 
praat ook met ze over het 
overlijden van hun tante 
Esther, wat dat betekent voor 
hen en wat dat met ze doet. 
Waarom mij dit overkomt, heb 
ik mezelf nooit afgevraagd, 
want het overkomt iedereen, 
dus waarom mij niet? Je kunt 
alleen maar hopen dat je 
gezond blijft en dat je niets 
ernstigs gebeurt. Ik neem de 
dingen niet voor lief, ik sta 

dankbaar in het leven. Esther 
zei altijd: ‘Je moet het leven 
vieren’ en dat doe ik. Haar 
overlijden is afschuwelijk, 
maar brengt niet alleen maar 
verdriet. Ik kan er ook iets 
moois uit halen door mijn 
ervaringen te delen en 
daarmee anderen te steunen. 
Want, zoals gezegd, elk stukje 
troost is waardevol en in 
verdriet zit ook schoonheid.” 

‘Esther zei altijd:  ‘Je moet het 
leven vieren’ en dat doe ik’

‘Ik neem de dingen niet voor lief, 
ik sta dankbaar in het leven’
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