35 – Dinsdag 21 Mei 2019
Vandaag was ik voor de verandering eens
niet om zes uur wakker. Om half vijf zat ik
al klaarwakker op de bank. Hoewel het
nog helemaal niet zeker is wat er gaat
gebeuren, denk ik dat ik er onbewust toch
mee bezig ben. Als ik uitga van de
zwaarste behandeling dan zou dat een
chemokuur zijn. Om goed voorbereid te
zijn heb ik net de voor en nadelen op een
rijtje gezet.
Voordelen:
- De kankercellen worden goed
aangepakt.
- Als ik ’s nachts naar de wc ga, hoef
ik het licht niet aan te doen.
- Ik hoef voorlopig niet meer naar de
kapper
- Als de behandeling goed aanslaat,
is de onzekerheid weg.
Nadeel:
- Ik kan er aardig ziek van worden.
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Ik loop nog steeds over van het
vertrouwen en ben er van overtuigd dat
welke verdere stappen er ook gemaakt
gaan worden, het allemaal goed zal
komen.
Ik baal dat de maagsonde zo in de weg zit,
want verder voel ik me top. Morgen heb ik
weer een afspraak om daar naar te laten
kijken, maar daarmee zal de pijn
waarschijnlijk niet gelijk weg zijn. Het is
niet zo dat ik de hele dag krom loop van
de pijn, maar ik voel het wel de hele dag
en heb regelmatig stekende pijn.
Ik mag natuurlijk niet klagen want het
gaat nog steeds boven verwachting goed.
Elke dag wen ik een beetje meer aan het
feit dat praten weer iets moeilijker is
geworden. Het blijft natuurlijk lastig, maar
dat moet ik maar op de koop toe nemen.
Drinken gaat prima, maar eten is nog niet
mogelijk. Zelf heb ik het gevoel dat ik op
den duur wel kleine beetjes zacht voedsel
zou kunnen eten, maar dat zal de tijd
moeten leren.
Zo, en nu koffie…..
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