
-----Original Message----- 

Sent: zondag 8 januari 2006 1:03 
Subject: Kammankementen - vervolg 54 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

We hebben een heerlijke week vakantie achter de rug in Villa Pardoes, o.a. dankzij de inzet 

van heel veel vrijwilligers. 
Zo’n week is vooral een geweldige ervaring, een mengeling van fijn, leuk, bijzonder, lekker, 

ontspannend, enzovoort, enzovoort, enzovoort: 
Een heerlijk huisje, langlaufen en schaatsen op de Winter Efteling, samen computeren, 

ponykar rijden in de Loonse en Drunense duinen, quattre main op de piano, met z’n allen 

ontbijten, Ti Ta Tovenaar musical, eten bij de pannekoekenbakker, kicken in de bobsleebaan of 
het schommelschip in de Efteling, brood en koekjes bakken bij de bakker, dollen om de 

glijbaan, en ga zo nog maar even door. Woorden schieten tekort, dus daarom maar een foto-

impressie. 
 

 
 

Vrijdagmorgenvroeg is bij Bart bloed geprikt. Omdat dit nog niet helemaal goed was, mag hij 

maandag nog niet met de (laatste?...) chemokuur beginnen. Maandag dus weer prikken, en als 
het bloedbeeld dan wel in orde is mag hij dinsdag beginnen. We houden jullie op de hoogte. 

 

Allemaal een goede zondag gewenst. 
 

Hartelijke groeten, 

Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: dinsdag 10 januari 2006 9:48 
Subject: Kammankementen - vervolg 55 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Gistermorgen ben ik met Bart naar Amersfoort geweest om bloed te prikken, zodat de uitslag 

nog voor de middag naar Leiden kon. ’s Middags kregen we door dat z’n bloed een stuk beter 
was dan vrijdag zodat hij met de kuur mag starten. 

Vanmorgen is het dan zover: Bart is naar Leiden gegaan met Jannine voor de 14e en hopelijk 
laatste chemokuur. Als het volgens plan verloopt hebben we dan donderdag - de laatste dag 

van de kuur - een klein feestje in het ziekenhuis. Woensdag aan het eind van de middag wil ik 

met Tim en Mieke ook naar Leiden gaan en overnachten in het Ronald McDonaldhuis, zodat we 
dit feestje kunnen mee vieren. En dan natuurlijk: naar huis! Donderdagavond hopen we dus 

weer thuis te komen…… 

 

 
 
Bart heeft gister een fijne dag gehad, heeft een boekverslag voor school gemaakt, ’s middags 

gezellig een vriend op bezoek gehad en hij ging uiteindelijk ook heel monter naar bed. Naar de 

kuur zelf kijkt hij natuurlijk niet uit, maar het idee dat dit de laatste keer is compenseert veel. 
Afgezien van de nare impact van de kuur zijn er in het ziekenhuis ook veel leuke dingen 

geweest, en zo’n laatste keer is altijd bijzonder. Van verschillende andere kinderen hebben we 

dit al meegemaakt. Van de pedagogisch medewerker mag hij wat leuks kiezen om te doen, en 
Bart weet al wat dit gaat worden: met z’n allen pizza’s maken. Zo ziet hij gelukkig ook dat het 

niet alleen maar kommer en kwel is. We zullen nog wel een verslagje sturen hoe het allemaal 
verlopen is. 

 

Als je dus nog een kaartje wilt sturen naar het ziekenhuis moet je snel zijn: Bart Kamman, 
Afdeling Kiza - J6, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden. En anders gewoon naar huis, 

dan ligt het er als hij thuiskomt: Bart Kamman, Van Wijnbergenlaan 95, 3771 JJ  Barneveld. 

 
Hartelijke groeten,  

Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 14 januari 2006 16:34 

Subject: Kammankementen - vervolg 56 
 
Lieve familie en vrienden, 

 

Afgelopen week hebben we een belangrijke mijlpaal gepasseerd: Bart heeft de laatste 
chemokuur gehad! Als projectmanager ben ik er sowieso voorstander van om mijlpalen te 

vieren, maar deze mijlpaal was bij uitstek een reden voor een feestje. Dus dat hebben we 

gedaan donderdagmorgen, met slingers, kado’s, bloemen, taart, pizza, en veel blije mensen. 
Bart moest natuurlijk donderdag nog wel de kuur afmaken, dat wil zeggen ‘spoelen’. Maar het 

besef dat het de laatste keer was, de slingers boven z’n bed en de verdere feestelijkheden 



deden gewoon wonderen. Hij was bijzonder goed gemutst ook al moest hij om de zoveel tijd 

overgeven, hij heeft ’s morgens met de andere kinderen pizza gemaakt en er ook van gegeten, 

en volop genoten van alle aandacht. 
 

   
 
Tim en Mieke hadden voor de gelegenheid vrij gekregen van school, zodat ze erbij konden zijn. 

Ze hebben heerlijk gespeeld in de ‘Daktuin’ van het LUMC, en ook nog gewerkt voor school; op 

de foto is Mieke bezig met een werkstuk over Praag. 
Omdat het donderdag was, werd er weer een uitzending gemaakt van de Kidsflits, de tv-

zender in het ziekenhuis, gerund door allemaal vrijwilligers. ’s Morgens gaan de vrijwilligers 

altijd over de zalen om te vragen wie er bij de uitzending wil zijn. En dit keer was vooral voor 
Tim een hoogtepunt: hij mocht cameraman zijn! En zo gebeurde het dus dat Tim z’n zus in 

beeld kon brengen, en Bart vervolgens vanuit z’n bed opbelde om mee te doen aan de quiz. 

Erg leuk! 
 

   
 

Achteraf vroegen ze aan Tim of hij het wel eens eerder gedaan had. Hij had het nl. ontzettend 
goed gedaan. “Je hebt er echt talent voor!”  Daarmee had hij er echter wel een ‘probleem’ bij: 

wat moet ik nu toch worden later? Want cameraman is ook erg leuk…!  
 

Als afscheidskado had Jannine voor de afdeling een ‘smoelenboek’ gemaakt, een map met 

daarin foto’s van de artsen en verpleegkundigen die vast op de KIZA-afdeling werken. Op die 
manier wordt het voor nieuwe kinderen en hun familie makkelijker om erachter te komen wie 

nu wie is. Er lopen zoveel mensen rond in een ziekenhuis als het LUMC. Tijdens de afgelopen 
kuren heeft men vast wel eens gedacht: daar heb je ze weer met hun fototoestel… Maar dat 
waren ze kwijt nu ze het resultaat zagen; Jannine heeft er echt iets leuks van gemaakt!  

Verder had Bart voor de artsen en verpleegkundigen nog een foto in een lijstje: Hij zit op de 

foto op de ligfiets, klaar voor vertrek. De tekst erbij luidde: ”Ik ga! Bedankt voor alle zorgen, 
de groeten van Bart Kamman”. We hadden er expres niet “tot ziens” op gezet, en vertelden 

dat ook bij de aanbieding daarvan. ”Het is niet omdat we jullie niet willen zien, maar omdat we 
hopen dat we hier niet meer op de zaal terug hoeven komen”. Op de foto’s hieronder zie je dr. 

Bresters, verpleegsters Janneke en Dieuwke. Zoals je ziet, werd het door iedereen erg 

gewaardeerd! 
 



   
 

In de middag hadden we nog een soort ‘ontslaggesprek’, eerst met een verpleegkundige, o.a. 

over hoe we het hele traject hadden ervaren. Zelfs als je die vraag alleen in het kader van de 
verpleging ziet, is het er een die je wat overrompelt. We zijn nu bijna een jaar lang frequent in 

het LUMC geweest en er is heel veel gebeurd, dus ja, wat springt er dan uit? Gelukkig vooral 
goede dingen: vriendelijke en kundige artsen en verpleegkundigen die zich enorm inzetten, 

een goed geoutilleerd ziekenhuis met extra faciliteiten van de Ronald McDonald stichting als 

een huiskamer, ‘daktuin’ en logeerhuis, en heel veel goede contacten met andere kinderen en 
hun ouders. Maar natuurlijk ook de zorgen die je hebt om je kind, en je angst om het te 

verliezen. Daarom zijn we ontzettend dankbaar voor het feit  dat het traject van kuren nu 

achter de rug is. 
 

We hadden later die middag ook een gesprek met dr. Anninga. Daar kregen we meteen een 

schema mee voor de komende periode, d.w.z. jaren. De komende tijd worden we nog zeer 
regelmatig in het LUMC verwacht voor controles. De eerste vijf jaar wordt Bart oncologisch 

goed in de gaten gehouden, en ook daarna wil men hem af en toe nog zien om beter zicht te 

krijgen op de lange termijn effecten van de behandeling zoals hij die heeft ondergaan. Het 
komende jaar wordt hij maandelijks gecontroleerd, de ene keer wat uitgebreider dan de 
andere. Daarna gaat de frequentie gedurende twee jaar wat omlaag naar een keer per twee 
maanden. De vijf jaar daarna blijven ook nog spannend, en uiteindelijk heb je na tien jaar 

evenveel kans als ieder ander mens om kanker te krijgen. 

Tot nu toe hebben hebben we, maar vooral Bart, een heel zwaar traject achter de rug, dat 
zeker de eerste helft erg zorgelijk was: Bart had een grote en aggressieve bottumor, en de 

botbreuk maakte het nog gecompliceerder; de eerste helft van de chemokuur (de eerste vijf 

maanden) die maar weinig aansloeg, al nam die wel de pijn en de zwelling weg; toen de grote 
operatie met het inzetten van het donorbot in zijn hele bovenarm, met daarna als extra 

tegenvaller de longoperatie; vervolgens de wekenlange bestralingen die nodig waren door de 

slechte respons op de chemo en de grote wonden in z’n huid als gevolg van de bestralingen; 
en tenslotte nog een half jaar kuren, die Bart erg zwaar vielen. “Maar Bart heeft het goed 

gedaan”, zei hij, “en het is mooi om te zien hoe positief hij blijft. Maar dat vinden we van jullie 
ook!” 

 

Dr. Anninga benadrukte vooral dat we nu een nieuwe periode ingaan, en dat Bart als het ware 
weer met een schone lei kan beginnen. Hij vertelde dat dit nog wel een heel moeilijke periode 

voor ons kan worden, omdat na elke controle de angst er zal zijn of de tumor niet terug is 

gekomen.  
Hij adviseerde dan ook om niet zozeer te focussen op de controles, maar op wat Bart allemaal 

weer kan gaan doen. “Hij kan weer gaan leven.”  

Wel moeten we rekening houden met het feit dat Bart zijn arm nog lang niet optimaal kan 
gebruiken, en dat alles nog heel kwetsbaar is. Zo houdt hij vier keer in de week fysiotherapie, 

om te proberen de arm steeds verder gestrekt te krijgen. Langzaamaan mag hij z’n arm dan 
meer gaan belasten, waardoor zijn spieren getraind worden en aansterken. En deze training 

van de spieren moet ook de aanhechting van het donorbot stimuleren. Met deze kwetsbare 

arm kan hij dan ook niet zomaar naar school, en zal z’n schoolwerk dus voorlopig nog thuis 
moeten doen. 
 

 
Rond half acht ’s avonds was de dienstdoende arts beschikbaar voor het loskoppelen van de 

port-a-cath. Van een kuur is dat sowieso een fijn moment, maar na de laatste kuur al 

helemaal. De kleurtjes op de kasten van de behandelkamer droegen dit keer dus ook bij aan 
de feestvreugde. 



En toen was er dus niks meer wat ons tegenhield om naar huis te gaan. Met z’n bloemen in de 

hand reed Bart achteruit door de hal van het LUMC naar de uitgang. Wat was hij ontzettend 

blij dat hij het ziekenhuis mocht verlaten, dat is hieronder goed te zien! 
Om negen uur waren we allemaal weer thuis! 

 

  
 

Gisteren was Bart nog erg moe, maar hij deed het fantastisch. Heerlijk om te zien hoe blij hij 

is dat de kuren achter de rug zijn. Toen er ‘s avonds een vriend belde of hij mee wilde naar de 
filmsoos, kreeg hij er gelijk zin in, maar voelde ook wel aan, dat hij dat echt nog niet aankon. 

Daar komt hopelijk gauw genoeg weer een gelegenheid voor. Want als het even kan, wil hij 

niks missen van de mooie dingen van het leven. 
Er kwam gisteren nog meer goed nieuws: we werden gebeld door de gemeente Barneveld dat 

we de driewielligfiets voor Bart vergoed krijgen. Tot nu toe gold deze regeling alleen voor 

sportrolstoelen, maar iemand heeft erg z’n best voor ons gedaan (bedankt Loes!) en nu komt 
ook Bart ervoor in aanmerking. Wat leven we toch in een land met veel voorzieningen! Eind 

januari als Bart weer wat is opgeknapt gaan we dus werk maken van de aanschaf van de fiets. 

Dan kan hij ook zelf beter uit de voeten zonder dat we hem overal heen moeten brengen. 
 

We kunnen nu dus echt met z’n allen weer naar voren kijken, het nieuwe jaar in. En met alles 
wat we hebben meegemaakt worden de gewone dingen dan toch een beetje bijzonder. De kids 

kunnen verder met hun schoolwerk, Jannine met haar lessen en ook op mijn werk staat 2006 
aan het begin al weer bol van de uitdagingen. 
Terugkijkend zijn we enorm dankbaar voor alle liefde, zorg en aandacht die we op zoveel 

manieren en van zoveel mensen om ons heen hebben ervaren. Dat heeft ons geweldig 

geholpen en bemoedigd. Heel hartelijk bedankt!!! 
 

 

Tot slot: 
In het gesprek dat we aan het eind van de donderdagmiddag met dr. Anninga hadden, was hij 

over Bart erg concreet: “Het zag er zorgwekkend uit met een botbreuk en grote tumor; 
vervolgens de onvoldoende respons op de eerste kuren. Maar hij is behandeld, de tumor is 

eruit gehaald, in z’n longen zaten geen uitzaaiingen, en hij heeft de tweede reeks kuren goed 

doorstaan. Terwijl als we niks hadden gedaan, hij nu dood was geweest.”  
Dan komt het wel weer heel erg dichtbij. En dan realiseer je je meteen hoe dicht God bij ons 

is, en hoezeer Zijn woord ook voor ons geldt. Neem bijv. Psalm 116: “Banden van de dood 

hadden mij omvangen…” en vervolgens “Gij hebt mijn leven van de dood gered…”. 
Moge daarom ook voor ons steeds meer gelden “Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn 

stem…” en “Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden.” 

 
Hartelijke groeten, 

Hans & Jannine 
 



 
Psalm 116: 1-9 
“Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.  

Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.  

Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij 
aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart.  

Maar ik riep de naam des HEREN aan: Ach HERE, red mijn leven.  

Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.  
De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.  

Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan.  

Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van 
aanstoot.  

Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden.”   

 
PS 

We blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen, en we vragen jullie allemaal om 
Bart te blijven opdragen in jullie gebeden. 

 
-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 3 februari 2006 23:11 
Subject: Kammankementen - vervolg 57 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Het is alweer drie weken geleden dat we afscheid namen in het LUMC. Daarna werd Bart thuis 

verrast met veel kaarten over de post, er werden bloemen bezorgd, en vandaag kwam een 
grote koker met de post met een enorme blauwe kaart van de Calvijnschool - waar Bart in 

Groningen groep 1 tot en met groep 3 heeft gevolgd – waarop alle namen stonden van de 

leerlingen; en er werd zelfs een enorme slagroomtaart gebracht waarop stond: ‘Bart, je bent 
een kanjer!’. Als gezin mochten we er een randje van eten, want Bart had eigenlijk een heel 

andere bestemming voor de taart: die wilde hij met z’n vrienden opeten. En zo gebeurde het 
dus ook: zondagavond op de jeugdvereniging hebben ze er heerlijk van gesmuld. 

 
Ook de reacties over de mail waren hartverwarmend. Iedereen die iets van zich heeft laten 
horen of zien, op welke manier dan ook: Heel hartelijk bedankt. We vinden het fantastisch. 

 

De eerste maandag na de kuur verraste Bart ons alweer door onmiddellijk aan zijn huiswerk te 
gaan. Hij zat vol energie, en wilde echt weer hard aan de slag. Het verbaasde ons echt wat hij 
allemaal al voor elkaar kreeg, wat een wil… De tweede week voelde hij zich opeens niet zo 

lekker, en hij had ook wat verhoging. De kinderarts in Leiden had ons gewaarschuwd dat dit 
kon gebeuren. Dus we hielden de adem in; in gedachten zagen we ons alweer richting 

ziekenhuis Amersfoort vertrekken voor extra zakken bloed en een anti-bioticakuur. Maar 
gelukkig voelde hj zich de dag daarna alweer en stukje beter, zodat we allemaal opgelucht 

adem konden halen.  

Iedere morgen hielp Hans hem even opstarten met zijn huiswerk. Ze maakten samen een 
werkplan, wat Bart al doende weer kon afstrepen. Zo kon hij ook een paar toetsen leren en 

maken. Het thuis studeren (zonder afleiding) gaat hem best goed af, en de resultaten zijn er 

ook naar. Hij kijkt dan ook uit naar z’n rapport, want dat ziet er vast goed uit! 
 



Maar deze week voelde hij zich in de loop van de week steeds minder goed. Een klein beetje 

misselijk en zelfs een vieze smaak in zijn mond. Als hij nog niet klaar was geweest met kuren 

zou hij deze week weer een chemokuur hebben gehad; zou dat er soms mee te maken 
hebben? Maar hij voelde zich vooral heeeeeeel erg moe! 

Deze week heeft hij dan ook tussendoor veel op de bank gelegen, en ook ‘s middags vaak 
gerust. Het is nog echt niet over, en onze arts had al gewaarschuwd dat deze perioden nog 

vaak kunnen terugkomen, en dat dat nog lang kan doorgaan (jaren…). Het zijn echt de 

gevolgen van de chemo’s. We hebben Bart dan ook gezegd dat hij echt wel even rustig aan 
mag doen. Bart had al eens gezegd dat hij bij de vakken die hij doet de klas wil gaan inhalen, 

maar die ambitie is hij nu dus aan het bijstellen ;-)  Hij werkt nog wel wat voor school, maar 

het tempo dat hij aan het begin liet zien is er uit. Dat komt wel weer zullen we maar denken. 
Al weten we niet hoe lang dit zal duren. 
 

Ondertussen gaat het gewone leven ook weer door. We hebben nu tijd om weer zaken op te 
pakken die langere tijd zijn blijven liggen. Ik wil graag de foto’s inplakken van het afgelopen 

jaar. Op die manier kan je ook proberen iets af te sluiten. In je achterhoofd speelt toch de 

gedachte dat het weer eens mis kan gaan, dus wil ik deze klus niet te lang uitstellen.  
Verder had ik al een paar maanden pijn aan m’n rechterarm. Ik schoof het zelf op spanning die 

in de arm ging zitten. De huisarts had al eens genoemd dat het een tennisarm kon zijn, maar 
daar geloofde ik niks van. Maar omdat de pijn na een paar maanden nu nog niet over is, en 

het wel erg pijnlijk is geworden, toch maar een afspraak maken met de huisarts; blijkt net dat 

hij een week weg is. Maar wij zijn in de omstandigheden dat hier zo’n beetje elke dag een 
fysiotherapeut over de vloer komt, en die had het na een onderzoekje gelijk door: een 

tennisarm! Dus dat wordt een brace dragen en oefeningen doen. De arm zelf moet erg ontzien 

worden, en dat valt me nog niet altijd mee als moeder van een gezin. Fantastisch dat er nog 
steeds hulp voor ons is. Neem nu Riet en Dingena: Die strijken al een jaar om de beurt voor 

ons gezin, en zij willen dat nog wel even doordoen. Helemaal geweldig, we zijn er erg blij mee. 

 
Afgelopen week dinsdag moesten we voor een dagopname naar Leiden; voor het maken van 

een röntgenfoto van Barts arm en een scan van z’n longen. Het was de bedoeling dat hij ook 
nog even met Peter de fysiotherapeut het zwembad van het ziekenhuis in zou gaan om uit te 

proberen wat er zoal met de arm gedaan kan worden in het water (nog geen waterpolo 

waarschijnlijk… ;-) Maar jammergenoeg was Peter er deze dag niet. Volgende week hebben we 
een telefonische afspraak met dr. Bresters over de uitslag van de foto’s, en de week daarna 

hebben we een afspraak in het LUMC voor een gesprek met de radioloog. Dat is dan een 

nieuwe gelegenheid om met Peter het zwembad uit te proberen. Voor julie misschien niet zo 
bijzonder, maar Bart heeft al meer dan een jaar nooit een zwembad van binnen gezien, en hij 

had ook geen toestemming om in het water te gaan; dat kon echt niet voor zijn arm. En ook al 
is dit ‘zwemmen’ onder begeleiding, Bart heeft er erg veel zin in. 

 
Ook op andere gebieden wil Bart de schade een beetje gaan inhalen. Zo heeft hij met Tim al 
een weddenschap afgesloten dat hij tot 2010 z’n haar niet gaat laten knippen. Ze gaan dan 

tegen die tijd bij McDonalds eten en de verliezer betaalt natuurlijk. Ook hebben ze voorzichtig 

al uit zitten rekenen hoe lang z’n haar dan zal zijn; de uitkomsten varieerden nogal. Maar op 
dit moment heeft hij nog geen meetlint nodig. 

 



Mieke gaat al weer een paar weken met plezier naar school. De kerstvakantie (en de paar 

weken ervoor dat ze ook thuis was) hebben haar gelukkig goed gedaan. Het feit dat het thuis 

allemaal weer een beetje gewoner gaat zonder al die ziekenhuis bezoeken, helpt vast ook mee. 
Tim heeft het beduidend minder naar z’n zin op school. Hij zit in een erg drukke en rumoerige 

klas. Hierdoor ziet hij er vaak tegenop om naar school te gaan, en kan zich in de klas moeilijk 
concentreren. Het is niet fijn om te zien hoeveel last Tim er van heeft. Afgelopen jaar heeft hij 

thuis z’n portie ook wel gehad. Desondanks had hij best een goed rapport, zij het dat hij met 

de exacte vakken wat meer moeite heeft. Ook wat dat betreft is hij heel anders dan Bart. 
 

Hans vertrekt morgen voor een week naar Amerika. Hij gaat naar Dallas voor een meeting met 

de hele afdeling, plannen bespreken voor de komende jaren. Hij hoopt zaterdag 11 februari 
weer thuis te komen.  
 

Gister was er op het nieuws dat er twee paardenkarren waren aangereden door een 
automobilist in de buurt van Kaatsheuvel. Er zijn veel gewonden gevallen en zelfs een 

zwaargewonde. We zijn er door geschokt, want het zijn de paarden, vrijwilligers en bewoners 

van Villa Pardoes die er bij betrokken zijn. We hebben zelf ook in de paardekarren gezeten, het 
is een activiteit die elke donderdag plaatsvindt. De paardenbezitters doen dat allemaal 

kosteloos en met zoveel liefde en inzet. Als wij deze week in Villa Pardoes hadden gezeten 
hadden wij daar ook bij kunnen zijn… 

  
 

We zullen proberen om elke maand een nieuwsbrief te verzorgen, zodat julie op de hoogte 

blijven. En natuurlijk Bart zijn haargroei nauwlettend in de gaten houden! 
 

Allemaal een fijn weekend gewenst en alvast een goede zondag! 

 
Hartelijke groeten,  

Jannine & Hans 

 
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 4 maart 2006 10:38 
Subject: Kammankementen - vervolg 58 
 
Lieve familie en vrienden, 
 

Het is al weer een tijdje geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben. De tijd vliegt voorbij 

en er is in vier weken tijd weer veel gebeurd. 
De week in Amerika was naast bijzonder nuttig voor het werk, ook erg leuk. Maar dat ben ik al 

weer bijna vergeten; misschien ook wel omdat de volgende trip zich alweer aandient: 20 
maart een week naar Tokio. Da’s heel andere koek dan naar Amerika, en ik ben dan ook erg 

benieuwd. 

 
In de week dat ik weg was heeft dr. Bresters gebeld. Over de armfoto was nog geen nieuws, 

maar wel over de longscan: Vlak bij de plek waar Bart aan z’n longen is geopereerd hebben ze 

een klein plekje gezien (vier millimeter), en ze kunnen hiervan (net als voor de longoperatie) 
nog niet zeggen wat het is. Het hoeft niks verkeerds te zijn, maar het is ook niet uit te sluiten. 



Ze blijven het nauwlettend in de gaten houden en hopelijk geven foto’s of scans die in het 

vervolg van het controle traject gemaakt worden meer duidelijkheid.  

Dat was wel een domper. Gelijk aan het begin van de controles alweer onduidelijkheid, en 
daarmee ook onzekerheid: is het nu iets, of is het niets? Voorlopig proberen we er vanuit te 

gaan dat het niets is. Bart is in ieder geval heel stellig: “Vorige keer was het ook niks, en toen 
moest ik toch geopereerd; ze gaan me niet nog een keer opereren!” Gelukkig maar, hij laat z’n 

hoofd in ieder geval niet hangen, hij kijkt naar voren, en we merken niet aan ‘m dat het hem 

dwars zit. 
 

Een week later hadden we een afspraak met de radioloog, die de bestralingen begeleid heeft. 

Hij wilde Bart nog een keer zien. Dit keer ben ik met Bart meegeweest, en we hadden een 
prettig gesprek. Hij kon ons ook vertellen dat de foto van de arm er goed uitzag. De 
botaangroei gaat vooruit, zij het erg langzaam, maar dat was ook te verwachten. 

Van de gelegenheid dat we toch in het LUMC waren kon Bart dit keer zeer genoeglijk 
profiteren: Peter (de fysiotherapeut) was er, en dus kon er gezwommen worden! En dat was – 

afgezien van nat – erg leuk en lekker. Bart durfde z’n arm en schouder ook goed te gebruiken, 

al helemaal omdat dat in het water gewoon een stuk makkelijker gaat. Peter stond verbaasd 
wat Bart er allemaal al mee kon. 

 

    

 

Vrijdag 17 februari is Bart een dagje naar school geweest. Hij had er veel zin in om weer een 
dagje met de klas mee te doen. En het was ook erg leuk, al viel het hem toch nog wel tegen 

dat hij er best moe van werd, zo’n hele dag. Maar daarna was het ook voorjaarsvakantie, dus 

kon hij weer uitgebreid bijkomen. 
Net als Tim en Mieke heeft hij volop van de vakantie genoten: wat langer uitslapen, logeren, 

met vrienden optrekken, en ga maar door; een week vakantie is om voor je er erg in hebt. 
 

Doordat het nu al weer 7 weken is sinds de laatste chemokuur is afgelopen, begint z’n gezicht 

ook al weer meer contrast te krijgen. Z’n wimpers beginnen al aardig op lengte te komen, en 
op onderstaande foto’s (gemaakt 22 feb en 3 maart) is te zien dat ook z’n wenkbrauwen 

vinden dat het voorjaar begonnen is.  

 

  
 

En als je goed kijkt begint ook z’n hoofd al een ietsje donkere waas te vertonen. Het lijkt in de 

verste verte nog niet op de donkere bos kroeshaar die deze en gene hem voorspeld heeft, 
maar het begin is er onmiskenbaar ;-) 

 



Afgelopen dinsdag is Jannine weer met Bart naar het LUMC geweest, voor de volgende 

controle. Dit keer zijn er een longfoto (minder gedetailleerd dan een longscan) en armfoto 

gemaakt. Met een week of twee zouden we weer horen wat erover te zeggen is. 
Ondertussen gaan de dagelijkse bezigheden gewoon door. En daar zijn we behoorlijk druk 

mee. Tim en Mieke met school, muziekles, enzovoort; Jannine met lesgeven, duoproject, en 
natuurlijk het managen van het reilen en zeilen thuis; en op kantoor wordt de ene dringende 

klus verdrongen door een spoedklus met nog hogere prioriteit; het is soms moeilijk om ook 

nog tijd te vinden voor het gewone werk. En dan volgende week nog basic APICS examen 
doen, het kan gewoon niet op ;-) 

Bart begint nu aardig in het ritme van het thuiswerken te komen. Hij heeft onlangs weer wat 

toetsen gemaakt, en dat gaat prima. Ter afwisseling is hij eergisteren weer een dagje naar 
Amersfoort geweest, want er was een projectdag georganiseerd door school: Eerst met de klas 
een film kijken in het theater, en daarna op school nabespreken en een filmverslag maken. 

Fijn dat Bart ook hier aan mee kon doen. 
 

Gelukkig is er af en toe reden (en mogelijkheid) om er even tussenuit te knijpen. Zo zijn we 

pas een middag en avond naar Groningen geweest, bij diverse vrienden geweest, heerlijk en 
gezellig bij de ‘oude’ buren op bezoek en gegeten, en daarna naar een trouwdienst en –feest 

geweest; de tijd vloog. Maar het was goed! 
Over een poosje gaan we er helemaal even een weekje tussenuit. We hadden het plan al voor 

afgelopen jaar, maar nu gaat het er hopelijk echt van komen: we hebben voor de meivakantie 

een week Istanbul geboekt. Toen Jannine met haar Nederlandse lessen aan de Turkse vrouwen 
in Barneveld begon had ze het al gezegd: als ik voldoende gespaard heb, wil ik naar Turkije 

om dat land wat beter te leren kennen. En wij mogen allemaal met haar mee, is dat niet 

geweldig?! Er lijkt dan ook voor elk wat wils te zijn: voor het eerst vliegen, een andere cultuur 
proeven, vetgave voetbalshirts kopen (maar natuurlijk wel afdingen!), het treinstation van de 

Orient Express, kortom teveel om op te noemen. We komen daar vast weer tijd te kort. Maar 

we hebben al begrepen dat de minaretten ons steeds tijdig zullen wekken :-) 
 

   
 
Kortom, we zijn druk en het is erg afwisselend allemaal, net als het weer trouwens. Prachtig 
om te zien hoe de zon de ene dag volop schijnt en kort daarna een sneeuwbui alles van een 

zachte witte laag voorziet. Indrukwekkende getuigenissen van een machtige God. Heerlijk om 
te weten dat Hij voor ons zorgt. 

 

We wensen jullie allemaal een fijn weekend en een goede zondag. 
 

Hartelijke groeten, 

Hans & Jannine 

 


