overwon borstkcnker
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donkboorheid voor de hulp

Yqminq: 'ln ougusÍus 2013 kreeg ik de diognose borst<onker, Dot wos echt een shock, lk hod wel iets gevoeld in mijn borsï, moor in bewustmokingscompognes
wordt olïijd gesproken over knobbels, lk docht doorbij
oon iets ols een knikker; moor zo voelde hei niet, Het
\^/os meer een soort von opgezwollen weefsel, Ook de
.ds ging oonvonkelijk u ï von een borstontsteking, moor
:'c formo werd er toch een mommogrofie gemookt,
I sorno ging het snel: op donderdog kreeg ik de diog.cse, op moondog moest ik extro testen ondergoon,
op dinsdog hoorde ik hoe ernstig het wos en op woensdog werd mijn borst ol weggehoold, ln nouwelijks een
week ïijd sïond m jn wereld op zijn kop, Gelukkig wos de
ziekïe niet uitgezooid, lk wist dot ik erdoor zou komen,
moor ook dot het eerst nog zwoor zou worden, Niet oleen fysiek en mentool, moor ook finoncieel, lk wos
toen een olleenstoonde momo von twee tienerzonen,
lk hod een toffe job, een eigen opporïement, moor
plots wos er dus die serieuze streep door de rekening:
"n jn inkomen doolde met ó00 euro. Moor twee vriend nnen sprongen in de bres: ze wilden oon de mensen
n mljn omgeving vrogen of zij gedurende mijn behonce ing elke moond iets op mijn rekening wilden stofien,
Dot zou ik zelf nooit hebben durven te vrogenl Hun
voorstel bleek uiteindelijk overbodig: kort doorno stel:=r ïwee welgestelde koppels uit mijn vriendenkring
. : r' lTrr m jn medische kosten en rekeningen woorvoor
x ze Í geen geld meer overhield te betolen, zodot ik
mijn zekïe finoncieel zorgeloos kon doormoken, lk ben
hen door onwoorschijnlijk donkboor voor,'
'Het woren enkele von de zoodjes die uiteindelijk tot
Beneiiet geleid hebben, Een onder zoodje woren olle
koortjes die ik tijdens mijn ziekteperiode ontuing, Toen ik
chemotheropie kreeg, wos ik zo
bezoek kon onfuongen. lk
stelde ik de mensen die vroegen wot ze voor mij konden doen voor om me een postkootl te sturen met een
leuke boodschop erop, lk kreeg er uiteindelijk ló0, ook
von vrienden von vrienden, zelfs von onbekenden! lk
hing ol die koortjes op oon mijn wall of happlness. Op
goede dogen kon ik zelf koortjes uit de brievenbus holen, op slechÍe keek ik noor de koortjes oon de muur, Zo
hod ik toch ol die mensen rondom mij,'
'Omdot de tumor in mijn borst heel ogressief geweest
wos, bleek dot het verstondig wos om ook mijn tweede
borst te loten wegnemen. Moor ik wilde niet zonder
borsten leven, Het hod voor mij niet zozeer te moken
met het verlies von mijn vrouwelijkheid, wel met het
dot er gerookt wos oon de integriteii von mijn lichoom
Door mijn prothese liep ik ook de hele tijd oon mijn
- kon iemond iets zien? - en dot
wilde ik niet, Mijn voorkeur ging uit noor een reconstrucborstkos te denken

ïie met eigen weefsel, moor dot werd niet ïerugbetoold en zou me 5,000 euro kosten, Het idee von mijn
vriendinnen om een inzomeling te orgoniseren speelde
nog door mijn hoofd, lk zou veertig worden en wilde het
leven vieren met de mensen die me groog zogen,
Goondeweg groeide het idee om von mijn verjoordogsÍeesï een beneflet te moken: ols ik iedereen nu
eens vroeg om in de ploots von een codeou een stukje
tiet te kopen? lk vond dot zelf heel groppig. ln geen tijd
hodden we het nodige geld bij elkoor, Het wos heï
lootste zoodje wooruit uiteindeljk de grote Benetietboom gegroeld is, lk vond het ongelooflijk wot ol die
mensen voor mij gedoon hodden,
lk hod zoveel gekregen - en
don heb ik het niel olleen over het geld,
het drooide voorol
om liefde, Moor
het voelde wel
niet helemool
in bolons,
.
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zoveel meer geworden'
Zodro ik over mijn idee begon te proten, kwom ik spontoon bij de juiste mensen terecht, zodot de vzw Benetiet en het principe von innercrowdfunding - fondsen

stens één ondere vrouw. Het

is

werven in je eigen kring - er eigenlijk ols vonzelf uit gegroeid zijn. Schoenen Torfs is bijvoorbeeld een sponsor
die ik heel donkboor ben. ln ploots von één vrouw
heeft onze vzw een zestigtol vrouwen op de een oÍ ondere monier kunnen ondersteunen. Terwijl we geld oon
het inzomelen woren, hebben we bovendien - somen
met nog ondere porlijen - bij de overheid gepleit voor
een volledige terugbetoling von borstreconstructies
met eigen weeÍsel. ln oktober vorig joor kwom dot
okkoord er ook, wot betekenï dot vootloon minstens
I .500 vrouwen per joor grotis geholpen zullen worden"
'Dot Benetiet zo groot kon worden is fontoslisch Moor
zo hebben we de vzw ook overbodig

gemookt

Er zijn

notuurlijk nog honderd-en-een dingen woormee we

'Het drooide
voornor-nelijk
or^n liefde'
vrouwen tijdens hun behondeling zouden kunnen helpen. moor het doel wos tot een okkoord voor terugbetoling te komen en intussen zo veel mogelijk vrouwen
helpen. We hebben dus bereikt wqt we wilden bereiken, de cirkel is rond. Ook voor mij persoonlijk is de cirkel
rond: ik heb intussen zelf mijn reconstructie gehod, mijn
ziekte- en hersïelproces zijn ofgerond. Dqorom hebben
we beslist om onze octiviteiten eind december stop te
zetten. Moor we eindigen wel met een groot feest in
jonuori 201B en nog een lootste Íondsenwerving vio
Music For Life. Die fondsen en wot we nog overhebben.
schenken we oon wetenschoppelijk konkerondezoek'
'Met Benetiet focusten we ons op geld voor borsten.
moor heï principe vqn innercrowdfundlng zou zoveel
breder kunnen goon. Het is toch het mooiste wot je kon

doen: iemond die jij groog zieï en die het moeilijk heeft
ondersteunen, lk ben zo donkboor voor de hulp die ik
kreeg dot ik het onderen ook gun, ik wil dqn ook groog
het principe verder verspreiden, En notuurluk zol ik Benetiet missen, ol denk ik niei dot het ooit helemool uit mijn
leven zol zijn. Wot dot teweeggebrocht heefi, schijnt er
voor oliijd ols een worme gloed over.'
Meer inÍo: wwwbeneiiel.be.
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en biedt nu gezinnen Persoonliike
begeleiding tijdens de zwongerschop,
dè kroomtiid en bijvroeggeboorte
MqÍie: 'Von nu of horen horde buiken erbij. hod

ik gelezen

ik 's

nochts
Dus mookte ik me in 2014 weinig zorgen toen
pijn kreeg in mijn buik, Oefenweeèn, dochï ik, Pos toen ik
sponïoon begon te puffen, besefte ik dot het Íouï zoi' Holsoverkop vertrokken we noor hei ziekenhuis. De boodschop
door wos duidelijk: 'Mevrouw, u goot nu bevollen ' Uiteindelijk hebben we de geboorte von Nono - onder ondere
donkzij veel weeënremmers - nog vier dogen kunnen uitstellen. Als je weeï dot elke minuut in de zwongerschopstermijn telt, zijn die dogen goud woord, Doorno brocht onze
dochter ïien weken op de NICU en neonotologie door' Ze
vergol nog oÍ en toe te odemen, moor deed het verder vrij
goed, Donkzij de fontostische medische zorgen stoot ze
vondoog stevig op hoor twee kleuterbenen, Er ziin nog
weinig dingen die verroden dot ze in hoor prille leven ol
zo'n indrukwekkend porcours ofgelegd heeft Ook mijn
tweede zwongerschop liep nieÍ von een eien dokje en
vroeg heel wot interventies, mooÍ ondertussen ben ik hvee
gezonde dochters rijker, En door ben ik ce medische teoms
die ons begeleid hebben onlzettenc :cnkboor voor' Zelf
hod ik veel oon de steun von mijn ze Ís:cndige vroedvrouwen, Ze gingen voor mij verder dc- '',oï hun tokenpokket
belooÍt en hielpen me vechten'vo3r c es v,'ccr k o s momo
voor sto, Toen ik vertelde dot ze -e ' te- z ei<enhuis oon-

j k door
ce - es - :e reest ervoren
loctotiekundlge von heï tecr- - -3 l= =s :p iidens hoor vokontie, Ze goÍ me het nod ge z= '':-': -l ,'.en en donkzij
hoor tips hield ik vol, No hoo' :. s :-.-. ze meteen voor de
deur. Toen Nono no drie lcrga - 3l- cen mee noor huis
mocht, voelde dot ols eer j'.-= lc tchting, Moor tegeliik

roodden om te sioppen meï bcr:-'rcec ng :erw
zelf nog niet ocrn toe wos, be

komÍ er veel op je oÍ, v/c.i c 3-: :-c ;e er olleen voor' Geen
kobeltjes en toestellen ..ee ' I =.: ciepkleine meid monitoren, geen ziekenhuispersc-== ::t 24 aur per dog poroot is'
Gelukkig stonden ook 33kloor, Moor wot ze r. i:' T

:= .':edvrouwen

voor ons

kunnen ze onmogelijk
-aaaen ze Ce tijd niet voor' Dus

latra-,

voor iedereen dcen :cc:
beslooi lk om cc- goï n :e- .:'gconbod zelf te vullen' lk
nom oÍscheld ,'cn r. rn lcb ^ tre bizondere jeugdzorg en
richlle Boker cp Vcnuit miln cersoonlijke ervoring en mijn
experlise o s psricholoog wll ik toekomstige en jonge ouders
ondersteunen k wéét dot de iu sïe persoon op het juiste
moment een vrereld von verschil kon moken, Doorom kunnen mensen t;dens de zwongerschop oÍ kroomtijd een beroep op me doen, Bij uitsïek wonneer het onders loopt don
gehoopï, Concreet goot doï von emotionele ondersïeu-
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