
 

 

30-11-2020 

Bijwerkingen 
 

De afgelopen week circuleerde er een bericht op 

Facebook. Dit soort berichten komen wel vaker 

voorbij, maar deze keer raakte het mij persoonlijk. 

Stukje uit het bericht: 

Na chemotherapie kan het inderdaad jaren duren 

tot je je weer goed voelt. Met de bijwerkingen 

van chemo en / of radiotherapie, zal je nooit 

100% zijn omdat je immuunsysteem zwak is. Het 

verpest huwelijken, familie en vrienden. Omdat je 

niet meer hetzelfde bent na kanker en 

behandelingen. 

In de moeilijkste tijden weet je wie je echte 

vrienden zijn of wie je leuk vindt. 

 

Ik zal de laatste zijn die ontkend dat ik verandert 

ben. 30 jaar geleden stapte ik er vrij makkelijk 

overheen, maar de afgelopen 2 jaar hebben er 

flink ingehakt.  

Mijn familie en vrienden staan altijd voor me 

klaar, en ik toon mijn waardering voor hun steun 

eigenlijk veel te weinig. Dat ze er allemaal voor 



 

 

me zijn, is één van de grootste redenen dat ik er 

nog ben. Zonder deze steun had ik er nooit zo 

voor kunnen knokken.  

Ik hoop dat iedereen weet dat ik hier heel 

dankbaar voor ben, al toon ik dat zelden of nooit. 

Het was een hele strijd om weer een beetje op te 

krabbelen, en toen kwam de Corona. Dit zorgde 

ervoor dat ik net zo als iedereen een ander leven 

moest gaan leiden (of lijden). 

Hoewel gesprekken voeren voor mij nu heel 

moeilijk is, ben ik wel graag onder de mensen. De 

regels maken dit nu heel lastig. Mijn dagelijkse 

uitstapjes naar de kroeg zijn van me afgenomen. 

Mensen die me kennen, weten dat de Vink mijn 

leven is. Het hakt er dan ook heel erg bij me in, 

dat dit van me/ons afgenomen is. 

De gedachte dat de sluiting van de horeca niet te 

lang meer moet duren omdat het anders 

weleens fataal zou kunnen zijn, maakt me heel 

verdrietig en chagrijnig. 

Niet alleen mijn leven is ingrijpend verandert, 

maar ook mijn gezin heeft het zwaar te verduren 

met een vader/man die regelmatig in een dipje 

zit. Laten we maar duimen dat de Vink in januari 

weer open mag. Dan word ik weer wat vrolijker 



 

 

en kan mijn gezin ook een beetje op adem 

komen. 

 
 

Tot volgende week  XXXX          
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