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het lastig voor mensen om het te begrijpen. 
Bovendien is er na het overleven van kanker 
vaak geen plaats voor negatieve verhalen.”
 
,,Ik mag van geluk spreken dat het licha-
melijk redelijk goed met me gaat. De ziekte 
heeft me wel enorm gevormd. Toen ik op 
mijn zevende chemotherapie kreeg, begreep 
ik niet goed wat er gebeurde. De chemo 
zorgde ervoor dat ik me beroerd voelde, mijn 
haar viel uit. Ik snapte niet dat de chemo 
hielp om beter te worden. Dat zorgde voor 
verzet tegen de behandeling. Ik heb netjes 
alle behandelingen gevolgd, maar het zorgde 
wel voor een trauma.” 

Valerie genas en moest de draad van haar 
leven weer oppakken. ,,Mijn ziekte achter-
volgde me, ik had geregeld nachtmerries. Het 
ging niet goed met me en daar voelde ik me 
schuldig over. Ik had het immers overleefd. 
Pas op mijn vijftiende durfde ik tegen mijn 
ouders te zeggen dat het niet goed met me 
ging. Toen heb ik psychische hulp gekregen 
om een en ander te verwerken.”

,,Ik wilde graag moeder worden. De artsen 
adviseerden me daar niet te lang mee te 
wachten. Vanwege de chemo en de bestra-
lingen op mijn buik, was onduidelijk of en ik 
hoelang ik kinderen zou kunnen krijgen. Ik 
ben ontzettend blij en dankbaar dat ik twee 
gezonde zonen heb gekregen. Met de komst 
van de kinderen werd ook duidelijk dat ik 
last heb van vermoeidheid, een verschijnsel 
waar meer overlevers last van hebben. Zon-
der kinderen kun je dat nog wel verbloemen 
door in het weekend gas terug te nemen. Met 

kinderen kan dat niet.”

Ook André van Olphen (51) ondervindt nog 
dagelijks de gevolgen van kanker. Rond zijn 
elfde werd bij hem een hersentumor gevon-
den. Hij werd geopereerd en negentien keer 
bestraald. De linkerzijde van zijn lichaam 
raakte verlamd. ,,Mijn broers en zusje had-
den opeens een gehandicapt broertje.” Vol-
gens de doktoren zou hij nooit meer kunnen 
lopen. Maar op een dag lukte dat wel. ,,Als 
kind werd ik enorm gepest. Later als volwas-
sene ook nog. Bijvoorbeeld vroeger bij het 
uitgaan. Op mijn 27ste ben ik daar maar mee 
gestopt. Nog steeds als ik langs een groepje 
mensen kom, maken ze grappen over me.”

André heeft jarenlang twee vrijwilligers-
banen gehad, maar nu gaat werken niet 
meer. Een aantal jaar geleden kwam na 
neurologisch onderzoek een zware vorm van 
niet-aangeboren hersenletsel aan het licht. 
,,Daardoor vielen veel puzzelstukjes op hun 
plek. Ik heb moeite met me te concentreren, 
ben vergeetachtig, raak snel vermoeid en 
kan lastig situaties overzien. Voor de buiten-
wereld is dit niet zichtbaar en dat maakt het 
lastig te begrijpen. Zelfs voor mijn familie is 
dit moeilijk.”

Met het boek heeft Valerie twee doelgroepen 
voor ogen. Niet alleen overlevers en hun 
familie, maar ook anderen in de maatschap-
pij. Zodat er meer begrip ontstaat voor de 
gevolgen van kanker. Het boek ‘Leven na 
kinderkanker’ kost 19,95 euro en is verkrijg-
baar bij de boekhandel en www.levennakin-
derkanker.nl. 

Amstelveense schrijft boek over ervaringen 24 mensen

 p André van Olphen en Valerie Strategie, schrijfster van het boek ‘Leven na kinderkanker’.

In het boek ‘Leven na 
kinderkanker’, 
geschreven door de 
Amstelveense Valerie 
Strategier, vertellen 24 
mensen over hoe ze als 
kind de ziekte hebben 
beleefd en welke invloed 
de ziekte en behandeling 
op hun leven heeft. Een 
van hen is Amstelvener 
André van Olphen. 

Naomi Heidinga

In Nederland krijgen tien kinderen per 
week de diagnose kanker. De afgelo-
pen decennia is hun overlevingskans 

sterk toegenomen: 75 procent overleeft. Drie-
kwart van hen wordt later geconfronteerd 
met verschillende gezondheidsproblemen als 
hartfalen, nieuwe tumoren, leerproblemen, 
groeistoornissen en psychische problemen. 
Soms komen deze gevolgen pas jaren later 
aan het licht. 

Valerie heeft zelf als kind kanker gehad. 
,,Toen ik zeven was, ben ik behandeld tegen 
een Wilms-tumor. Op latere leeftijd miste ik 
boeken met ervaringsverhalen van anderen. 
Die boeken bestonden eigenlijk niet, pas 
nu wordt dit soort verhalen mondjesmaat 
verteld. In 2010 publiceerde ik het boek ‘Een 
kikker in mijn buik’, waarin ik beschrijf hoe 
ik de ziekteperiode heb meegemaakt. Aan 
de vele reacties merkte ik dat meer mensen 
behoefte hebben aan het delen en lezen van 
ervaringen. Dat inspireerde me om verhalen 
van andere overlevenden van kinderkanker 
op te schrijven.” 
 
De 24 mensen die ze interviewde vond ze via 
de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker 
(VOKK). ,,Ik heb voor deze organisatie VOX 
opgericht, een platform voor overlevers van 
kinderkanker. Via VOX kwam ik in contact 
met mensen die voor het boek geïnterviewd 
wilden worden. Op mijn oproep kreeg ik 
zoveel reacties dat ik zelfs mensen moest 
teleurstellen. Ze wilden graag hun verhaal 
delen. De kanker en de behandeling van de 
ziekte hebben veel impact. De gevolgen zijn 
echter lang niet altijd zichtbaar. Dat maakt 
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