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Jean Paul Verheij liep vast
toen zijn zoontje acute

leukemie kreeg. De huisarts
stuurde hem door naar het
Ingeborg Douwes Centrum,

dat psychologische hulp
biedt aan kankerpatiënten
en hun familie. ‘Ik bleek
geen aansteller te zijn.’

tekst ANNEMIEK VERBEEK foto JEAN-PIERRE JANS

Marnix is 17 oktober vier
geworden, de vrolijk
gekleurde heliumbal-
lonnen hangen nog
aan zijn rode kinder-

stoel. 21 december viert hij nóg een
keer zijn verjaardag: dat is namelijk
de dag dat hij twee jaar geleden, na
een behandeling tegen acute leuke-
mie, een beenmergtransplantatie
kreeg. Die dag markeert niet minder
dan zijn wedergeboorte, zeggen zijn
ouders Jean Paul en Linda Verheij
thuis inOost.
Ondertussen is Marnix, een klein

ventje met een te grote spijkerbroek
en blond vlashaar, luidkeels aan het
ravotten met zijn grote broer Kasper
(7). Een heftig ziekbed is wel het laat-
ste waaraan je denkt bij het zien van
de goedlachse kleuter die met zijn
‘drakenspierballen’ zijn twee koppen
grotere broer probeert op te tillen.
Het is twee jaar na de transplanta-

tie,maar je zult zijn oudersniet horen
zeggen dat hun zoon is genezen. “De
statistieken zeggen dat hij nu 95 pro-
cent kans heeft dat de kanker niet
meer terugkomt.Maarwathebbenwe
aan zo’n cijfer als Marnix straks toch
bij die vijf procent blijkt te zitten?”
zegt Jean Paul Verheij.
Sommige gewoontes uit die tijd zijn

blijven hangen. Gasten moeten bij
binnenkomst hun schoenen uitdoen,
een familieflacon antibacteriële loti-
on staat op het dressoir. “Tot een half
jaar na de transplantatie moesten we
andere kinderen bij hem vandaan
houden. In het ziekenhuismocht nie-
mandbij ons in de lift, hetwerdhaast
een sport om zonder anderen op de
achtste verdieping van het zieken-
huis te komen. Zijn weerstand was
lang zo kwetsbaar, als een jong stekje
dat je plant en moet beschermen te-
genwind en regen.”
De diagnose acute lymfatische leu-

kemie kwam begin maart 2010. Mar-
nix, tot dan toe een kerngezonde ba-
by van zestien maanden, had ineens
hoge koorts gekregen. De huisarts
dacht aan hersenvliesontsteking.
Zij vertrouwde het niet en stuurde
hemdoor naar hetOLVG.Vande anti-

bioticakuur knapte Marnix op, maar
vijf dagen later was die koorts er
weer.
In het AMC, waar ze ondertussen

naarwarendoorverwezen omdat nie-
mand iets snaptevanhet ziektebeeld,
werd onderzoek na onderzoek ge-
daan. De hematoloog wist ‘met 99
procent zekerheid’ dat het geen leu-
kemie was. Toen na de beenmerg-
punctie bleek dat het wel degelijk
bloedkanker was, heeft zij haar excu-
ses nog aangeboden.

Na de diagnose werd Marnix overge-
plaatst naar de afdeling kinderonco-
logie. “Dan zie je al die kaalkopjes en
weet je: dit is het dus,” zegt Verheij.
“Van alle kinderen met wie Marnix
toen op zaal lag, is hij één van dewei-
nigen die nog leven.”
Negen maanden en vele chemoku-

ren later lagMarnixmet eenkaal kop-
pieeneensondeslangetje in zijnneus
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht, dat gespecialiseerd is in
beenmergtransplantaties bij kinde-
ren.

Toen zijn zoon ziek werd, werkte
Verheij bij een reclamebureau,
zijn vrouw Linda was zelfstan-

dig communicatietrainer. “Eén van
ons sliep bij Marnix in het zieken-
huis, de ander thuis bij Kasper. Als
Linda me ’s ochtends afloste in het
ziekenhuis, ging ik na een korte over-
dracht snel naarmijnwerk.”

“Een maand na de diagnose belde
een vriend me op kantoor. Hoe het
metmeging. Ik zat alleenmaar te tril-
len. Ik wil hier niet zijn, kán hier niet
zijn, was het enige dat ik kon zeg-
gen.” Verheij meldde zich ziek, niet
veel later werd zijn contract niet ver-
lengd. Dat luchtte, gek genoeg, op.
Nu kon hij zich volledig op zijn dood-
zieke kind richten. Maar de klachten
bleven. Moe, snel geïrriteerd, er
kwamniks uit zijn handen.
Zijn huisarts verwees hen naar het

Ingeborg Douwes Centrum (IDC), de
enige instelling in groot-Amsterdam
die professionele, gespecialiseerde
psychologische (na)zorg biedt bij
kanker. Niet alleen voor patiënten,
maar ook voor familie, vrienden of
andere naasten.
“De eerste keer dat ik er kwam voel-

de ik me een aansteller. Ik was niet
ziek, waarom kon ik er niet gewoon
zijn voormijn gezin? Al pratendemet

‘Dan zie je al
die kaalkopjes
en weet je:
dit is het dus’

Linda en Jean Paulmet hun zoonsMarnix (rood shirt) en Kasper. ‘Van alle kinderenmetwieMarnix destijds op zaal lag, is hij

Overleven in de absurde



Het Ingeborg Douwes Centrum(IDC) in Am-
sterdam viertmaandag zijn tienjarig jubile-
ummet het symposium ‘Geraakt door kan-
ker’ in Het Sieraad inWest. Het centrum
richt zich onder andere op begeleiding bij
het weer zin geven aan het leven na kanker,
rouw- en verliesverwerking, voorbereiding
op een naderend overlijden, omgaanmet
een ziek kind of zieke ouder en verminde-
ren van stress door aandachtstraining
(mindfulness). Eén op de driemensen
heeft behoefte aan deze vorm van zorg,
die vaak onderbelicht blijft in ziekenhuizen
zelf.
Het centrumisopgerichtdoorhetSint Lucas
AndreasZiekenhuis, het IntegraalKanker-
centrumAmsterdamende IngeborgDou-
wesStichting, opgezetdoordeaanborst-
kankeroverleden IngeborgDouwesenhaar
man.Douweszag tijdenshaarziekenhuis-
opnamesdatveelmedepatiëntenextrabe-
lastwerdendoorangstenenonzekerheden
enbehoeftehebbenaanprofessioneleon-
dersteuning.
Ongeveer vijfhonderdmensenmaken jaar-
lijks gebruik van de diensten van het IDC,
vanwie ongeveer twee derde (ex-)patiën-
ten zijn en een derde familie, ouders en
naasten.
Verwijzing naar het IDC kan via de specia-
list of huisarts, behandelingen kunnen zo-
wel in groepsverband als individueel wor-
den gevolgd. Gemiddeld duurt de behande-
ling, die vergoedwordt uit het basispakket,
twaalf sessies.

www.ingeborgdouwescentrum.nl
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de therapeut kwam ik erachter dat
het helemaal niet gekwasdat ik bijna
omviel. Als ouder van een kind met
kanker tuimel je een abnormale we-
reld in.”
“Hoe groot je angst, verdriet, on-

zekerheid en vermoeidheid ook zijn:
je moet door. Overleggen met ver-
pleegkundigen, dokters, de diëtiste,
de pedagogischmedewerker, de apo-
theek, de thuiszorg. En ondertussen
spelen,voorlezen, luiersverschonen,
wassen en eten geven.”

“Mijn tweewekelijkse uurtje praten
op het centrum gaf me weer kracht.
Hierkon ik stoomafblazenenallesop
een rijtje zetten. Ooknade transplan-
tatie bleef ik nog een tijd gaan, het
lukte me niet over te gaan tot de orde
van de dag terwijl er bijna een leeg
bedje in ons huis had gestaan.”

De meeste mensen kloppen bij
het IDC aan als ze klaar zijn
met het behandeltraject in het

ziekenhuis. “Danwordt pas duidelijk
watdeprijs vangenezen is,” zegt psy-
choloogElineAukema,hoofd vanhet
centrum, dat kantoor houdt aan het
IJsbaanpad.
“Niet alleen lopen mensen aan te-

gen hun fysieke beperkingen na de
behandeling – ze zijn moe en hun lijf
is veranderd – maar ze krijgen ook
een mentale klap te verwerken. Ze
hebben de dood in de ogen gekeken,
worstelen met levensvragen en vin-

den het lastig om opnieuw richting
aanhun leven tegevennuerweer een
toekomst blijkt te zijn.”
“In dit proces overheerst vaak een-

zaamheid, omdat de omgeving voor-
al enorm blij is dat ze kankervrij ver-
klaard zijn. ‘Weesblij dat jenog leeft!’
is goed bedoeld en oprecht, maar het
laat weinig ruimte voor het verdriet
over wat je in dat proces hebt moeten
inleveren.”
Ondertussen heeft Verheij zijn be-

handelingen bij het IDC afgerond.
Het beenmerg van een anonieme do-
nor heeft bij Marnix zijn werk ge-
daan.
“Het voelt als gewonnen tijd,” zegt

Verheij. “We hadden hem niet opge-
geven, maar tegelijkertijd hielden we
er ernstig rekening mee dat we hem
zouden kwijtraken. En kijk hem nu
eens, de nozem. Met dezelfde snotte-
bel onder zijn neus als zijn leeftijd-
genootjes.”

één van deweinigen die nog leven.’

‘Het lukte me
niet over te
gaan tot de orde
van de dag’

wereld van kanker


