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groep acht begonnen mijn borsten te groeien. Toen ik naar 

de middelbare school ging, waren ze al zo groot dat jongens het niet over 

mij hadden, maar over ‘dat meisje met die borsten’. Niet leuk. Het had 

een seksuele lading waar ik nog helemaal niet aan toe was. Uiteindelijk 

kreeg ik cup F. Met mooie kleding kon ik mijn diepe decolleté wel 

waarderen. Toch was ik blij dat ik na mijn tweede zwangerschap een 

bescheiden C-cupje over had. Verder was ik er niet veel mee bezig. 

Iedere vrouw heeft toch borsten. Ik weet pas hoe belangrijk ze zijn sinds 

ik een groot litteken heb op de plek waar ooit mijn rechterborst zat. 

Mijn huid is er dof, dood en gevoelloos. Iedere ochtend vul ik mijn beha 

met een prothese. Ik heb dat ding nu al negen maanden, het is een vast 

ritueel geworden. Maar wennen doet het nooit.

Ik kreeg een relatie met Tim toen ik vijftien was. Een kalverliefde die 

steeds echter werd. Op mijn negentiende raakte ik per ongeluk zwanger. 

We woonden allebei nog thuis en zaten nog op school, toch voelde het 

goed. Twee jaar nadat ons zoontje was geboren hadden we beiden een 

vaste baan, een koophuis en was ik opnieuw zwanger – dit keer wel 

gepland. 

Onze dochter was acht maanden toen mijn rechterborst begon op te 

zwellen. Er zat een harde plek in, het leek wel een steen. In eerste 

instantie maakte ik me geen zorgen. Het was vast een ontstoken kliertje. 

Voor kanker was ik toch nog veel te jong? Na een paar weken ging ik 

toch even langs de dokter. Ik kreeg een echo en een mammografie. 

Gewoon klierweefstel, zeiden ze daar; ze wisten het 99% zeker. De MRI 

die volgde was ‘gewoon om alles uit te sluiten’. Ik was er toen al minder 

gerust op, ook omdat mijn borst er steeds gekker uit begon te zien. Dik, 

opgezet en met een grote ader eroverheen. Op de MRI zagen ze witte 

vertakkingen, mogelijk was het dus toch foute boel. Dat betekende een 

biopsie, waar mijn borst bont en blauw van werd. De avond voordat ik 

de uitslag zou krijgen, zei ik tegen Tim: ‘Als mijn borst eraf moet, dan 

is het maar zo.’ Apart hoe snel dat kan gaan, in mijn hoofd had ik er al 

helemaal afscheid van genomen. 

Het was geen kanker, wel een ernstig voorstadium. De plek met foute 

cellen was maar liefst 12 centimeter. Mijn hele borst moest geamputeerd 

worden. We tilden de operatie over onze zomervakantie in Turkije 

heen, zodat ik nog even onbezorgd bikini’s en zomerjurkjes kon dragen. 

Toen ging ik onder het mes. Nee, bang was ik niet. Ik was vooral heel 

praktisch. Weg met die tijdbom. Ik wilde er voor mijn kinderen zijn, 

dus gezondheid boven alles. Met een borstprothese zou ik het ook wel 

redden. Tuurlijk. En daarna gewoon een reconstructie. Het had allemaal 

veel erger kunnen zijn. 

De klap kwam pas na de operatie. Het besef: ik ben een jonge vrouw 

‘met zonder borst’. Ja, het zou hersteld worden, maar voorlopig zat ik 

toch echt met een grote wond en straks met een groot litteken. Ik had 

het gevoel dat ik mijn vrouwelijkheid kwijt was. Zou mijn vriend me nog 

wel mooi vinden? 

En dan had ik nog geluk. Ik had tenminste al een vriend, hoefde 

niet mismaakt te gaan daten. Ik wist dat hij superveel van me hield. 

Tijdens onze vakantie in Turkije was hij op zijn knieën gegaan om me 

ten huwelijk te vragen. De ultieme liefdesverklaring, zo vlak voor de 

amputatie. Het zat dus echt wel goed tussen ons. Toch voelde ik me 

onzeker. Vond het eng om me aan hem te laten zien. Ik weet nog goed 

dat hij kort na de operatie mijn haren waste. We stonden samen onder 

de douche. Ik kon alleen maar huilen. Op de een of andere manier 

voelde ik me ook schuldig tegenover hem. Hij was nog maar 25, ik 

gunde hem een vrouw die nog ‘heel’ was. Ook sex was een ding. Als 

je zo dicht bij elkaar bent, dan is dat litteken echt in your face. Het liefst 

hield ik mijn sportbeha aan, tot hij zei dat dít echt niet nodig was. Maar 

het ongemak bleef. Het gevoel sexy te zijn, was ik kwijt. 

Met kleding bleek het ook behelpen. Zeker in het begin, toen ik het nog 

moest doen met een driehoekig wattenkussentje dat ik in mijn beha 

kon stoppen. Wat een kloteding. Daarna kreeg ik een prothese en ging 

ik lingerie shoppen in een speciale winkel. De meeste beha’s waren zo 

lelijk dat zelfs mijn oma ze niet zou aantrekken. Maar goed, daarna zag 

het er met kleren aan weer normaal uit, al kun je niet alles dragen. Zo 
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mag een decolleté niet te laag zijn want als je dan voorover leunt, kijken 

mensen zo je litteken in. Wat je ook kiest, het is altijd een compromis. 

Maar goed, dit was tijdelijk. Even doorzetten, dan zou ik een reconstructie 

krijgen. Hoe moeilijk kon dat zijn? Er zijn immers legio vrouwen die 

een borstvergroting ondergaan. En ik had ook nog eens een medische 

indicatie. Ik zou nieuwe borsten krijgen volgens de DIEP-flapmethode 

– dat staat voor Deep Inferior Epigastric Perforator – met lichaamseigen 

vet en huid vanaf je buik. De operatie zou maar liefst zeven uur duren. 

Ze zouden dan namelijk ook mijn linkerborst amputeren, en dan twee 

nieuwe maken. 

Dit is omdat het risico bestaat dat ik ook kanker in mijn andere borst 

krijg. Ik zie het niet zitten om elk jaar op controle te gaan en dan telkens 

in de stress te zitten. En stel dat ze over vijf jaar weer wat vinden, moet 

ik dan opnieuw de molen in? Nee hoor, dan liever meteen rust. Ik wilde 

dit afsluiten en verdergaan.

Dus eventjes een afspraak prikken, dacht ik, toen ik een beetje hersteld 

was. De amputatie vond plaats op 11 juli 2019; pas in oktober kon ik 

terecht om over de reconstructie te praten. En toen bleek dat ik geduld 

moest hebben. Heel veel geduld. Want er was een lange wachtlijst en 

niemand kon me vertellen hoe snel het zou gaan. Het ‘jaar’ waar in 

eerste instantie over gesproken was, kon zo anderhalf jaar worden. Of 

nog meer. Al die tijd zou ik tegen dat lelijke litteken moeten blijven 

aankijken. Me ongemakkelijk voelen in bed. Elke dag hannesen met die 

prothese. Terwijl je voor een borstvergroting binnen zes weken aan de 

beurt kunt zijn. Dat is toch raar? Maar ja, dat is in een privékliniek, ik 

kom in een regulier ziekenhuis. 

Nu, negen maanden na de operatie, weet ik nog niets. Geen idee, 

wanneer ik aan de beurt zal zijn. Het litteken knaagt ondertussen meer 

aan mijn zelfbeeld dan ik zou willen. En ik vind het heel vervelend dat 

ik niets kan plannen. Tim en ik willen graag trouwen op 27 mei 2021: 

dan zijn we precies tien jaar bij elkaar. Het is dan bijna twee jaar na de 

amputatie. Twee jaar. Je zou toch denken dat het dan wel voor elkaar zou 

moeten zijn. Maar dat is dus niet met zekerheid te zeggen. Echt balen. 

Want als ik mijn bruidsjurk ga uitkiezen, wil ik geen compromissen 

meer sluiten. Ik wil die dag geen zorgen hebben of mijn prothese eruit 

valt. Ik wil er gewoon zo graag helemaal niet mee bezig zijn. Wat hoop 

ik dat die wens uit zal komen. 

Binnenkort wordt wel de eerste stap gezet. Ik krijg een tissue expander, 

een ballonnetje onder de huid dat telkens wordt opgevuld met wat meer 

vloeistof, zodat de huid wordt opgerekt. Dat gaat er erg lelijk uitzien, 

weet ik, en dan kan ik de prothese ook niet meer dragen maar moet ik 

weer terug naar dat vreselijke wattenkussentje, terwijl ik dat het liefste 

ritueel verbrand had. 

Maar goed, het zij zo. Al met al ben ik toch vooral blij. Blij dat ik er 

op tijd bij was. Blij dat het nog geen kanker was. Dat ik straks, als 

mijn andere borst er ook af is, geen verhoogde kans meer heb op die 

rotziekte. En ik heb ook geluk dat ik, per toeval, zo jong al een gezin 

had. Dat ik mijn kinderen borstvoeding heb kunnen geven. Dat ik 

überhaupt al kinderen héb: als dat nog niet zo was geweest, had ik 

dat niet meer aangedurfd. De kanker waar ik een verhoogde kans op 

heb steekt sneller de kop op door hormonen, en een zwangerschap is 

natuurlijk één groot hormonaal circus. Dus dan was ik nooit moeder 

geworden, en nu godzijdank wel. Bovendien ben ik door wat mij is 

overkomen minder oppervlakkig geworden. Er zijn dus ook echt wel 

positieve dingen te verzinnen. Maar wat zal ik me fijn voelen als ik weer 

twee borsten heb. Groot, klein, dat maakt me niet uit, zelfs niet of ik 

weer tepels heb. Maar doodgewoon twee symmetrische borsten, zodat 

ik me weer vrouw kan voelen.”  
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