
-----Original Message----- 
Sent: maandag 31 januari 2005 23:34 
Subject: Kammankementen 
 
Lieve famile en vrienden, 
 
Bij deze even een e-mailtje van ons, omdat het gezien de situatie even teveel is om jullie 
allemaal persoonlijk/telefonisch op de hoogte te brengen van de stormachtige ontwikkelingen 
in ons gezin van de afgelopen dagen. Jullie zullen er wellicht net zo van schrikken als wijzelf, 
maar we draaien er toch maar niet om heen. 
 
Om maar met de deur in huis te vallen, de feiten: Afgelopen vrijdagmorgen is bij onze oudste 
zoon Bart een schokkende diagnose gesteld: botkanker in zijn linkerbovenarm. Hij had vrijdag 
de 21e tijdens een val op school zijn linkerbovenarm gebroken, en afgelopen vrijdag moest hij 
terugkomen op de poli voor controle. De arts die de röntgenfoto’s zag vertrouwde het niet en 
heeft Bart toen direct doorverwezen naar dé specialist in Amersfoort. Die heeft direct 
aanvullende onderzoeken gestart, zodat Jannine en Bart vrijdag een groot deel van de dag in 
het ziekenhuis hebben doorgebracht. In de loop van de dag kwam het voor hem vast te staan 
dat de diagnose ernstig en overduidelijk was. Geluk bij een ongeluk was dat de week ervoor 
geen gips om zijn arm was gezet, want dat zou een veel te grote belasting voor zijn arm 
geweest zijn. Hij had nu een ‘lint’ om zijn nek waar zijn pols in hangt, zodat de arm naar 
beneden hangt, en op die manier de breuk rechttrekt. 
Gezien de ernst en complexiteit van de zaak heeft de specialist ons direct doorverwezen naar 
de expert op dit gebied in Nederland, prof. Taminiau in Leiden. Hij heeft z.s.m. contact 
opgenomen met Leiden en er voor gezorgd dat we hier heel snel terecht kunnen: volgende 
week dinsdag, 8 februari. 
Vandaag belde hij weer om ons hierover te informeren, en hij stelde ook voor om Bart een 
verwijderbare brace aan te meten. Hier heeft zijn arm dan wat meer steun aan, en is tegelijk 
de bovenarm beter beschermd. Want er moet echt voorkomen dat hier nu nog meer mee 
gebeurt. De specialist had geregeld dat we hier vanmiddag al voor terecht konden bij de 
gipskamer, dus inmiddels is Bart voorzien van zo’n brace. 
 
Jullie begrijpen dat dit voor ons een enorme schrik was en nog is. Je wordt ineens 
teruggeworpen op de wortels van het bestaan. Gelukkig mogen we ervan overtuigd zijn dat 
dat bestaan niet berust op louter toeval: Integendeel, zowel in het ontstaan van het leven als 
in alles wat er gebeurt heeft onze hemelse God de leiding. Hij zorgt voor ons, overziet heel ons 
leven, en kan wonderen doen als Hij dat nodig vindt. Onze gevoelens gaan heen en weer 
tussen hoop en vrees, maar we vertrouwen ons graag toe aan de zorg van onze hemelse 
vader. Dat maakt de emoties niet minder heftig, maar zijn Woord, de Bijbel, geeft wel 
perspectief dat verder reikt dan het leven dat wij kunnen overzien. Hij heeft ons een eeuwige 
toekomst beloofd, en dat zal Hij ook waarmaken. 
Gelukkig kunnen we er met Bart over praten. Hij lijkt te begrijpen wat er aan de hand is, maar 
is er gelukkig niet gedeprimeerd onder. Hij geniet van de aandacht die hij krijgt, in de vorm 
van kaarten (hoe meer hoe beter ;-), de bloemen uit de kerk, of bezoek van z’n vriendjes. 
Daar zijn we dus heel blij mee. Hij zal het best nog wel heel moeilijk krijgen. 
 
Geluk bij een ongeluk, zogezegd, is het feit dat ik (Hans) nu een paar weken aan huis 
gebonden is: Afgelopen vrijdag ben ik geopereerd aan m’n rechterknie en moet nu revalideren. 
Eind september ben ik tijdens een volleybalwedstrijd door m’n knie gegaan. In eerste instantie 
leek dit mee te vallen, maar later kwam er een vervelende aap uit de broekspijp in dit geval: 
scheurtjes in de meniscus en de voorste kruisband doorgescheurd. Afgelopen vrijdag ben ik 
hieraan geholpen; de meniscus is bijgewerkt en de voorste kruisband is gereconstrueerd. Dit is 
in Arnhem gebeurd, vandaar dat Jannine de hele dag met Bart in Amersfoort in de weer is 
geweest. 
Als start van de revalidatie mag ik nu de eerste twee weken m’n knie niet belasten, en dus ben 
ik thuis en verplaats mij op krukken. Dat betekent dat ik dus veel tijd heb om met Bart op te 
trekken, zodat we een soort homeschooling kunnen doen. Omdat Bart niet naar school kan, 
raakt hij zo toch niet al te erg achterop, en heeft hij meteen wat afleiding. In ieder geval deze 
week kunnen we kijken of we zo hier weer wat kunnen stabiliseren. 
 



Middels deze e-mail hebben we jullie nu op de hoogte gebracht van de huidige stand van 
zaken, die de nodige opschudding teweeg heeft gebracht. Om die opschudding niet te 
vergroten, willen we jullie vragen om zo min mogelijk telefonisch te reageren. Dit is toch, hoe 
fijn het directe contact ook is, steeds weer een interruptie in de dagelijkse gang van zaken. En 
we willen liever niet dat we steeds over Bart praten, omdat dit hem er steeds weer bij bepaalt. 
Het zou fijn zijn als hij ook andere dingen kan doen, en zo de nodige afleiding krijgen. Zoals al 
gezegd, Bart stelt kaarten bijzonder op prijs. En als jullie vragen hebben, reageer dan even via 
e-mail; dat geeft ons de mogelijkheid te reageren als het beter uitkomt. Ook in de toekomst 
willen we proberen jullie te informeren als er weer wat te melden is. 
 
Hartelijke groeten van ons allemaal. 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 8 februari 2005 17:16 
Subject: Kammankementen - vervolg 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We zijn zojuist terug uit Leiden, dus tijd voor een update van de stand van zaken bij ons. 
 
Gistermiddag zijn we nog even in Amersfoort bij de gipskamer geweest. Daar hebben ze Bart 
z’n brace gecontroleerd en wat ingekort: spieren slinken als ze weinig of niet gebruikt worden. 
Bart heeft veel plezier van z’n brace; z’n arm krijgt er extra steun door en is beter beschermd. 
Ook ’s nachts is dat heel plezierig. 
Vervolgens zijn we richting Leiden vertrokken, waar we een hotelletje hadden geregeld. Zo 
hoefden we vanmorgen niet door de spits en hadden we gisteravond heerlijk de tijd met z’n 
drieën. We hebben nog een stukje door Leiden gelopen en een winkel bezocht waar Bart ogen 
tekort kwam bij het bekijken van z’n favoriete hobby: Warhammer. Daarna hebben we 
genoten van een heerlijke en gezellige maaltijd in een Italiaans restaurant. 
In het hotel hebben we ons vervolgens geïnstalleerd: wij in de kamer en Bart in een 
schuimbad. Heerlijk ontspannend voor z’n arm. 
Vanmorgen eerst genoten van een heerlijk ontbijt, waarna we naar het LUMC (ziekenhuis) 
gingen. We waren precies op tijd voor onze afspraak en we waren niet de enigen op het 
spreekuur. Toen we aan de beurt waren, hebben we alle gegevens uit Amersfoort aan prof. 
Taminiau gegeven. Vervolgens wilde hij eerst nieuwe röntgenfoto’s hebben, dus door naar 
radiologie. Daar waren we redelijk vlot aan de beurt en zijn er weer foto’s gemaakt van Bart 
z’n arm van schouder t/m elleboog. Toen weer terug naar de wachtkamer van orthopedie. 
Na een half uurtje konden we opnieuw bij prof. Taminiau terecht. Hij liet ons de röntgenfoto’s 
zien, waarop duidelijk was te zien dat er een behoorlijke tumor in Barts bovenarm zit. Hij 
bevestigde wat dr. Barnaart in Amersfoort al zei: een kwaadaardige vorm van botkanker, die 
vooral bij kinderen voorkomt. Door de drukte op de poli en het feit dat de Leidse Universiteit 
vandaag haar dies viert (met koningin en al) had hij nog niet naar de MRI scan kunnen kijken. 
Maar sowieso wil hij nu stukjes weefsel hebben om verder te onderzoeken. Aan de hand 
hiervan kan hij locatie en activiteit van de tumor vaststellen. 
Daarom hebben we een afspraak gemaakt voor volgende week donderdag 17 februari, 07.00 
uur (…) weer in het LUMC, voor botpuncties. Hij wil weefsel bekijken uit Bart z’n arm en 
bekken. Deze punctie wordt uitgevoerd onder narcose, en is een dagopname: als alles goed 
gaat, mag hij ’s avonds weer mee naar huis. 
 
Gezien deze omstandigheden gaat het met Bart goed. Hij geniet zichtbaar van de stapel 
kaarten die de post iedere dag weer brengt. En nu het vakantie is heeft hij ook regelmatig 
vrienden over de vloer. Wat hem betreft mag school dus nog wel even wachten ;-) Middels een 
soort homeschooling willen we toch proberen hem wat ‘bij de les’ te houden. Want ook hier 
geldt, net als voor z’n arm, dat stilstand bepaald geen vooruitgang is. En wij hebben nog nooit 
van een ‘hersenbrace’ gehoord :-) Dus zijn we zelf met hem aan de slag. 
 
Met mijn (Hans’) knie gaat het de goede kant op. De fysiotherapeut afgelopen week was er 
goed over te spreken. Buigen en strekken gaat steeds beter, maar belasten mag nog niet. Dus 
heb ik me voor deze gelegenheid laten rijden door m’n privé-chauffeuse, zodat ik mij breeduit 



op de achterbank kon installeren. Dat was dus bepaald genieten toen we vanmiddag onder een 
heerlijk zonnetje terugreden naar Barneveld ;-) 
A.s. vrijdag moet ik terug voor controle naar de chirurg, en als het goed is worden dan ook de 
hechtingen verwijderd. En dan is het verder een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen… 
 
Tot zover de medische update. 
We bedanken jullie hartelijk voor alle lieve en bemoedigende reakties die we al hebben 
gekregen. Hartverwarmend! Ook hierin zien we de hand van onze hemelse God. We weten ons 
gedragen door jullie gebed. En bij dit alles proberen we steeds maar één stapje vooruit te 
kijken, vertrouwend op Hem, die ons leven leidt en alles overziet. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
` 

-----Original Message----- 
Sent: donderdag 17 februari 2005 21:56 
Subject: Kammankementen - vervolg 2 

Lieve familie en vrienden, 
 
Na een toch wel turbulente dag even een berichtje van ons. Binnenkort meer. 
 
Vanmorgen zijn we vroeg naar Leiden vertrokken, waar we ons ruim op tijd konden melden bij 
de kinderdagverpleging. 
Daar zijn we prima opgevangen, en na wat vertraging (de verwarming in de OK werkte niet, 
en men vond 14 graden wat te koud voor de te opereren patienten ;-) heeft prof. Taminiau 
een drietal puncties bij Bart uitgevoerd. Dit is goed verlopen, en op basis hiervan kon hij met 
99% zekerheid zeggen welke botkanker het is. Met het materiaal uit de puncties worden dezer 
dagen nog wat tests gedaan. 
Bart kwam prima uit de narcose en had al snel voldoende praatjes om heel duidelijk te maken 
dat hij nu lang genoeg nuchter was geweest en best wel wat te eten lustte. Het bijzonder 
vriendelijke personeel kon hem daar snel mee helpen. 
Vervolgens hebben we een uitgebreid gesprek gehad met een kinder oncoloog over het vervolg 
traject. Voordat dat (op korte termijn) gaat starten moeten nog een drietal onderzoeken 
gedaan worden: een uitgebreide longfoto (CT scan), een skeletscan en een beenmergpunctie. 
Tevens moet er voor de vervolgbehandeling onderhuids een soort medicijnpompje worden 
ingebracht. De eerste twee scans probeert men begin volgende week te doen, en dan nog een 
dagopname voor de beenmergpunctie en implantatie (in een keer onder dezelfde narcose). 
Uiteindelijk waren we vanmiddag even na vieren weer thuis, vol van alle indrukken van de 
dag. 
 
Nauwelijks thuis werden we al weer gebeld door het LUMC: Er was iemand uitgevallen, en men 
had kunnen regelen dat we morgen al terecht kunnen voor de beide scans. Daar moest dus 
even wat voor geregeld worden, maar dat was gelukkig snel in kannen en kruiken. Na zo’n 
turbulente dag overviel ons dat wel een beetje. Aan de andere kant: snelheid maken met 
opstarten van de behandeling is positief, en het geeft ook aan dat men z’n uiterste best doet 
om ons te helpen. En daar zijn we heel blij mee. Bart pakt e.e.a. ook goed op. Hij heeft wel 
wat last van de puncties in z’n bekken, maar de verwachting is dat dat snel weer over is. 
Kortom, een dag vol indrukken en nieuwe informatie. Na morgen zullen we daar wel wat meer 
over melden. 
 
Thuis gaat het leven gelukkig ook gewoon door. Tim en Mieke hebben ook hun bezigheden, en 
behalen daarin zo ook hun triomfen. Mieke kreeg pas haar typediploma! Hiervoor heeft ze heel 
zelfstandig een half jaar lang gewerkt. En met resultaat dus, waar ze gepast trots op is. 
Tim had gisteren een voetbal toernooi van alle 8e groepen uit het schoolverband Veluwe Plus. 
Hij heeft een middag heerlijk gevoetbald. Ongeslagen haalden ze de finale, die ze vervolgens 
ook wonnen. Dus hij mocht met z’n klasgenoten de beker in ontvangst nemen, en vervolgens 
de overwinning vieren met chocoladerepen, taart en vaantjes! 
 



Jannine houdt zich dapper en heeft regelmatig afleiding aan de nederlandse lessen die ze met 
veel enthousiasme geeft aan turkse vrouwen in Barneveld. Die waarderen dat bijzonder, 
waardoor we regelmatig getrakteerd worden op heerlijke zelfgebakken broodjes. 
Met mijn knie gaat het ook langzaam vooruit. Vorige week vrijdag op controle in het ziekenhuis 
geweest. De einden van de hechtdraad zijn verwijderd, en de arts was tevreden over de 
vorderingen die ik qua beweging maak met m’n knie. Ik mag die nu langzaam iets gaan 
belasten en het lopen met krukken ook langzaam afbouwen. 
 
Zo zijn we al met al weer ruim een week verder. Een week waarin weer veel is gebeurd, en 
meer op ons afkomt. Maar ook een week waarin we overduidelijk mochten merken dat we er 
niet alleen voor staan. Hartelijk dank voor al jullie attenties, lieve berichtjes, bemoedigende 
woorden, praktische hulp, etc. etc. En vooral dat jullie ons opdragen in gebed. Zo weten en 
ervaren we iedere dag weer dat we gedragen worden door onze hemelse Vader die in alles bij 
ons is. En dat is de grootste bemoediging! 
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 18 februari 2005 22:52 
Subject: Kammankementen - vervolg 3 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Dat was alweer een dag Leiden! Nog even, en onze auto kan de weg vanzelf vinden, en 
kunnen wij ons slapend laten vervoeren ;-) 
Vanmorgen weer op tijd vertrokken, maar niet zo vroeg als gisteren gelukkig. Tim en Mieke 
bleven nog even doorslapen, onder de hoede van oma Kamman. Zij was woensdag al gekomen 
om donderdag op te passen. En omdat opa nog steeds in Tirol zit (vastgesneeuwd tijdens de 
après-langlauf? :-) kon oma ook vandaag nog de honneurs waarnemen bij ons. Fijn ma! En 
Ingeborg, dankjewel dat je je ochtendje shoppen met ma hiervoor hebt opgeofferd. 
 
We moesten om kwart voor tien in het LUMC zijn voor een CT scan (soort longfoto). Omdat 
Bart het niet erg op prikken heeft (voorzichtig uitgedrukt), waren we eerder gegaan, zodat we 
bij de kinderdagverpleging waar we gisteren ook waren, ruim van tevoren een 
verdovingspleister konden halen. De verkeersdrukte vanmorgen mocht geen naam hebben, 
zodat we er ruim op tijd waren. We meldden ons dus eerder voor de CT scan en daar konden 
we ook eerder terecht. Tot Bart’s vreugde hoefde hij hiervoor niet geprikt te worden. En de 
scan zelf was ook zo gepiept, dus dat viel ‘m reuze mee.  
Hij stond nu pas om kwart voor twaalf gepland voor een ‘shot’ contrastvloeistof, zodat ze om 
kwart over drie een skeletscan konden maken. Meteen na de CT scan zijn we toch maar even 
alvast bij radiologie langsgegaan en gevraagd of er misschien eerder een gaatje in de planning 
was. En dat was er! De contrastvloeistof kon hij snel krijgen, en voor de scan konden we al om 
kwart voor twaalf (!) terecht. Zo hoefden we niet zoveel tijd te doden in het ziekenhuis. Iets 
wat Bart overigens minder moeilijk viel dan ons: Eerst verpletterde hij mij moeiteloos in een 
spelletje schaak (aan het eind vroeg hij mij genereus of hij het moest afmaken met pat of 
mat… zucht…), en na een rondje over het ‘Leidse Plein’ in het ziekenhuis gingen we nog even 
buurten bij de kinderdagverpleging. Daar stemde Bart er na veel aandringen door de zusters in 
toe om nog even met het Playstation te spelen… ;-) 
De skeletscan viel hem vervolgens ook best mee. Hij moest zo’n 25 minuten heel stil liggen op 
een ‘plankje’ terwijl vlak boven en onder hem twee grote platen (met daarachter een soort 
camera’s) langzaam van hoofd- naar voeteneinde bewogen. Op die manier werd een 
totaalplaatje gemaakt, dat inzicht moet geven hoe het zit met de verspreiding van de 
botkanker. 
Hierna konden we alweer afreizen richting het Barneveldse waar we rond half twee al weer 
waren. Lekker weer thuis! 
 
Na deze twee onderzoeken staan er nog twee dingen op het programma: prof. Taminiau wil 
nog een beenmergpunctie uitvoeren, en voor de behandeling van Bart moet er een zogeheten 
‘port-a-cat’ worden ingebracht onder de huid, ergens bij z’n sleutelbeen. Via deze port-a-cat 



kunnen straks de medicijnen worden ingebracht, en dan hoeft er dus niet steeds een infuus te 
worden geplaatst. Ook gezien Bart z’n aversie hiertegen lijkt dat een goede optie. Beide acties 
moeten onder narcose worden uitgevoerd. Dit wordt waarschijnlijk eind volgende week; 
hiervoor krijgen we nog een oproep, wederom voor een dagopname. 
Als dat allemaal achter de rug is, volgt weer een gesprek waarin de resultaten van de 
onderzoeken besproken worden. En dan kan de behandeling starten. Dat is best heel 
spannend! De angst slaat ons soms om het hart als je bedenkt wat dat allemaal nog met zich 
mee gaat brengen. Maar ook hierin proberen we stapje voor stapje verder te gaan. Samen 
verder aan de hand van Vader, die ons draagt als dat nodig is. 
 
Na zo’n dag Leiden is het heerlijk om weer thuis te komen en van Tim en Mieke te horen wat 
zij allemaal beleefd hebben vandaag. En dat is op een vrijdagmiddag al snel goed omdat de 
schoolweek er weer op zit (sorry meesters en juffen :-). En toen Mieke vanavond terugkwam 
van ballet glom ze van oor tot oor: Ze mag een van de hoofdrollen spelen (Japie Krekel) in de 
balletvoorstelling (Pinokkio) die de hele balletgroep ergens in juni gaat geven! En daarvoor 
krijgt ze nog extra balletlessen ook. Dus binnenkort hebben we hier een echte prima-ballerina 
in huis! 
Het weekend is inmiddels lekker begonnen. We hebben vanavond gezellig en uitgebreid aan 
tafel gezeten en daarna lekker nog van alles gedaan. Straks heerlijk op één oor, en dan twee 
dagen even geen ziekenhuis, school, werk etc. 
We wensen jullie ook een goed weekend. Als er weer nieuws is, laten van ons horen. A Dieu! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 23 februari 2005 23:53 
Subject: Kammankementen - vervolg 4 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Na een paar dagen stilte van het ziekenhuisfront is er sinds vandaag weer het nodige te 
melden. En goed nieuws, dus lees verder! 
Gisteren hadden we al contact opgenomen met het ziekenhuis of er e.e.a. bekend was, maar 
dat bleek nog niet het geval. Vandaag kwam het echter in een stroomversnelling. Begin van de 
middag werden we gebeld met de mededeling dat ze vrijdag een plek voor Bart hadden voor 
de twee zaken die nog onder narcose moesten gebeuren: het plaatsen van de port-a-cath en 
de beenmergpunctie. We zijn vrijdagmorgen om 7 uur van harte welkom, zodat ze hem als 
eerste kunnen helpen vanaf een uur of acht. Dat wordt dus weer een vroegertje. Bij het 
ziekenhuis had men zelfs al verder gedacht en een kamer voor ons geregeld voor het geval we 
donderdagavond al wilden komen. Morgen dus maar bekijken hoe we dit precies gaan doen. 
De assistentie die belde over de opname vrijdag, vermoedde dat men ook aansluitend met de 
chemokuren wilde starten, maar wist dat niet zeker. Dus hebben we gevraagd of de kinder 
oncologie die supervisie heeft over dit deel van het traject, dr. Bresters, ons wilde terugbellen. 
En dat gebeurde ook in de loop van de middag. 
Allereerst waren we natuurlijk heel benieuwd of er van de vorige onderzoeken al uitslagen 
waren. En dr. Bresters vertelde ons dat zoals het er nu naar uitziet (op basis van de longscan 
en skeletscan) dat de tumor alleen in Bart’s arm zit, en dus niet is uitgezaaid. Geweldig 
nieuws, waar we vanavond samen de Here voor hebben gedankt! 
Vervolgens kon zij ons ook meer vertellen over de behandelingen die nu gaan starten. Het is 
de bedoeling dat Bart vrijdag blijft en dat men zaterdag begint met de eerste chemokuur. 
Hiervoor moet hij een aantal dagen in het ziekenhuis blijven, en als dat goed gaat mag hij 
daarna naar huis. Een kuur duurt drie weken, en ook als Bart thuis is moet hij regelmatig 
gecontroleerd worden. Dr. Bresters gaat voor ons uitzoeken of dat ook in Amersfoort kan, 
zodat we niet vaker dan nodig is naar Leiden hoeven. Het eerste deel van de behandeling 
bestaat uit zes kuren van ieder drie weken. Daarna is het de bedoeling dat men operatief de 
tumor gaat verwijderen. En als dat is gelukt komt er nog een behandeling met chemokuren, 
waarschijnlijk acht keer. 
Dat wordt dus nog een heel trajekt, dat zeker voor Bart erg zwaar zal worden. De chemokuur 
is een zware behandeling met nare bijwerkingen zoals misselijkheid, geen eetlust, haaruitval, 



etc. Gelukkig staat Bart er positief tegenover. Het is natuurlijk ook moeilijk voor te stellen hoe 
het precies zal zijn als je ervoor staat. En dat is waarschijnlijk maar goed ook. 
Bart was vanmiddag ook zichtbaar blij toen we hem de uitslag van de scans vertelden. En dat 
heeft hij vanavond ook gevierd. Jannine zou nog met hem uit gaan eten, omdat Bart haar 
inmiddels qua lengte heeft ingehaald. Dat etentje stond voor vanavond gepland, dus dat kwam 
prachtig uit! En natuurlijk hebben Tim, Mieke en ik thuis ook een beetje feest gevierd en 
hebben we samen de laatste ijsjes uit de vriezer verorberd. 
 
Qua logistiek gaan we nog even op een rijtje zetten hoe we het gaan doen de komende dagen. 
Maar met alle hulp die ons van alle kanten al is aangeboden gaat dat vast lukken! We hebben 
nu het idee opgevat dat ik de eerste dagen bij Bart in Leiden blijf en dat Jannine vrijdagmiddag 
weer terug gaat. Dan blijft het voor Tim en Mieke ook redelijk normaal. En dan komt Jannine 
zaterdag met hun op visite. Toen ik dat voorstelde, kon Jannine zich daar wel in vinden (“want 
jij kunt toch geen autorijden” – en daar heeft ze gelijk in :-). 
 
We gaan dus een nieuwe fase in; de onderzoeken worden vooralsnog afgerond en de 
behandeling gaat beginnen. En ook al ligt er nog een lange weg voor ons, toch zijn we blij dat 
er nu daadwerkelijk wat gaat gebeuren. We hebben de afgelopen weken mogen ervaren dat 
onze hemelse Vader dicht bij ons is en voor ons zorgt: in de rust die we vonden ondanks alle 
onzekerheid, in de manier waarop Bart alles tot nu toe heeft opgepakt, in de manier waarop 
iedereen in het ziekenhuis zijn of haar best voor ons doet, in de bemoediging die we kregen 
door alle praktische hulp, lieve kaarten en andere reakties, en bovenal de wetenschap dat we 
ons gedragen weten door het gebed van zovelen om ons heen. Ook wij willen jullie Gods zegen 
toewensen bij alles wat jullie bezighoudt. 
 
Met mijn knie gaat het ook steeds beter. Na drie-en-een-halve week heb ik wel zoiets van: nu 
is het mooi geweest, het mag van mij wel over zijn. Maar kijkend naar de vooruitgang mag ik 
niet mopperen en dat doe ik dan ook niet. Sinds dinsdag heb ik binnenshuis (op last van de 
fysiotherapeut ;-) geen loopkruk maar aangeraakt, en kan ik me al heel aardig verplaatsen 
(lopen kun je het nog niet noemen…). Zojuist kwam ik erachter dat ik m’n knie alweer zover 
kan buigen dat ik ook op de hometrainer thuis weer m’n rondjes kan gaan trappen. En daar 
ben ik best wel mee in m’n nopjes. 
Kortom, het was vandaag een dag vol goede ontwikkelingen, die we dan ook graag met jullie 
delen. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 26 februari 2005 21:16 
Subject: Kammankementen - vervolg 5  
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is alweer zaterdagavond, wat vliegt de tijd. Dus is er wel weer wat om bij te praten.  
Sinds ons vorige berichtje is Bart nu al twee dagen in het ziekenhuis. Donderdagavond is 
(o)ma Kamman gekomen om een nachtje op Tim en Mieke te passen, en vervolgens zijn we 
met Bart naar Leiden gegaan. In eerste instantie wilden we vrijdagmorgen gaan, maar bij 
nader inzien gaf Jannine toch de voorkeur aan de donderdagavond. In het LUMC waren 
inderdaad nog ‘kamers’ beschikbaar. Een soort vergrote bezemkasten, maar er waren schoon 
opgemaakte bedden, en in een kamer was zelfs een wastafel. Dus daar hebben we die nacht 
een poging gedaan te slapen; met wat wisselend resultaat. In ieder geval waren we 
vrijdagmorgen stipt om 7 uur op de afdeling waar Bart de komende tijd vaker te gast zal zijn. 
Om de andere kinderen (en erbij slapende ouders) niet te storen zijn we eerst even op een 
aparte kamer opgevangen, en werd uitgelegd wat de plannen waren. Vervolgens werden vlot 
de voorbereidingen voor de operatie getroffen. Een pedagogisch medewerker legde Bart (en 
ons en passant) uit hoe zo’n port-a-cath eruit ziet, hoe het werkt, en waar die onderhuids 
wordt ingebracht. Het doet ons bijzonder goed om te zien hoeveel aandacht en zorg er aan de 
kinderen wordt besteed om de dingen uit te leggen, ze op hun gemak te stellen, enzovoort. 
Daarna ging Jannine, mooi aangekleed in OK-pak, mee met Bart tot in de operatiekamer, waar 



ze bij hem mocht blijven tot hij onder narcose was. Daarna zijn we samen naar de ‘Ronald 
McDonald ouderhuiskamer’ gegaan, een kamer speciaal ingericht voor ouders die kinderen in 
het ziekenhuis hebben liggen. Rond kwart voor elf kwamen ze melden dat Bart op de 
uitslaapkamer was gearriveerd. Daar ben ik vervolgens naar toe gegaan. Bart was al wel wat 
wakker, maar had nog wel veel last van de wondjes van de operatie. Maar het verplegend 
personeel reageerde daar heel adequaat op met wat extra pijnstillers, zodat Bart zich rap wat 
beter ging voelen. Daarna brachten we Bart naar z’n kamer. Daar lagen nog drie jongens, die 
al de nodige ervaring hebben in het medische circuit. Met z’n spullen in de buurt en een tv 
binnen bereik van oren, ogen en afstandbediening voelde Bart zich al snel thuis. In de middag 
is ons het een en ander uitgelegd over de gang van zaken, op de kamer, en ook over de 
behandeling die gaat starten. Jannine en Bart gingen toen wat rusten, en ik ging buiten een 
eindje krukken om wat beweging te krijgen en een frisse neus te halen. Met zo’n twee minuten 
ben je vanuit het ziekenhuis onder station Leiden Centraal, en aan de andere kant loop je zo 
het centrum in. Dus een ommetje maken is geen straf. In de loop van de middag is Jannine 
weer naar huis gegaan, zodat ze niet teveel in de file terecht zou komen, en op tijd zou zijn 
voor de open balletles van Mieke, en aansluitend de avond van school. En dat is ook allemaal 
prima gelukt. Inmiddels waren er twee van de drie jongens van Bart’s kamer naar huis 
gegaan. Bart kreeg lekker warm eten, en aansluitend ben ik op stap gegaan om ook een 
maaltijd op te duikelen; geen moeilijke opgave zo vlak bij het centrum van Leiden. ’s Avonds 
hebben we samen gezellig een film gekeken (jawel, er is ook een dvd-speler op de kamer, en 
de pedagogisch medewerker had al een paar films voor Bart geregeld). Ook is de dokter nog 
even langs geweest om meer uitleg te geven over de chemokuren. Ik vind het heel prettig om 
te merken dat men daar steeds alle tijd voor neemt. Het blijft natuurlijk wat ‘technische 
informatie’, maar het geeft al een beetje aan wat er komen gaat. Spannend blijft het natuurlijk 
nog even hoe Bart op al die kuren gaat reageren. Op de kamer is altijd ruimte voor een ouder 
per kind om ook te blijven slapen. Als alle vier ‘kamerbewoners’ er zijn is dat wat inschikken, 
maar nu waren er slechts twee en de moeder van de andere jongen sliep bij familie in de 
buurt. Dus met plenty plek, een stretcher voor mijzelf naast het bed van Bart en de 
nachtzuster vlak in de buurt en ‘onder de knop’ zijn we welgemoed aan de nacht begonnen. 
Vanmorgen konden Bart en ik tegen elkaar zeggen dat we best aardig hadden geslapen! We 
hebben ons rustig aangekleed, en daarna rustig van wat kopjes thee en onze ontbijtjes 
genoten. Het was eigenlijk de bedoeling dat voor de behandeling zou starten er eerst nog een 
echo van Bart’s hart gemaakt zou worden. Maar dat was niet te regelen, dus dat komt later. 
Gisteravond was men al begonnen om Bart ‘voor te spoelen’: extra vocht toedienen via de 
geplaatste port-a-cath. Vandaag is hij met de eerste kuur begonnen. Die gaat drie dagen 
duren, en dan moet hij nog een dag ‘naspoelen’. Jannine is in de loop van de ochtend 
gekomen, met Tim en Mieke. Dus weer met z’n allen bij elkaar, zij het wat op een bizarre plek. 
Ze zijn gezellig een paar uurtjes gebleven. Mieke vermaakte zich prima met van alles en nog 
wat, maar Tim verveelde zich al vrij snel. Dus ben ik met hem na het eten maar eens even de 
stad in gelopen. Jannine ging ondertussen wat rusten. Later in de middag kwam er nog een 
heuse reportageploeg met camera langs van KidsFlits, de ziekenhuistelevisie. Om de beurt 
werden Mieke, Tim en Bart voor de camera geïnterviewd. Dat maak je ook niet iedere dag 
mee! Zo zal ook de rest van het traject een heel nieuwe ervaring worden. Aan het eind van de 
middag begon Bart last te krijgen van de medicijnen. Toen ik ‘m vroeg of ‘ie fruit wilde, was 
dat prima, maar toen ik wat klaar had, had hij er helemaal geen zin meer in. Hij begon echt 
misselijk te worden, dus eten heeft hij vanavond niet meer gedaan. Ter afleiding hebben we 
samen weer een leuke film gekeken, en daarna is hij lekker gaan liggen. Voor de nacht krijgt 
hij nog wel wat tegen de misselijkheid, zodat hij vannacht hopelijk toch een beetje kan slapen. 
We merken aan alles dat men hier heel erg zijn/haar best doet om de kinderen te helpen. 
Afleiding is een heel goed middel, en om dat te geven hebben ze hier aardig wat in huis. Zo 
hebben ze zelfs laptops voor de kinderen (jawel, met draadloze internetverbinding!), zodat ze 
evengoed met hun vrienden en vriendinnen kunnen chatten. Bart is hier ook bijzonder mee in 
z’n nopjes! 
 
We zijn zo blij met alle zorg die er voor Bart is. Menselijk gezien wordt hem alles aangeboden 
wat mogelijk is. En daarboven mogen we weten dat onze God in de hemel alles in handen 
heeft en ook Bart’s leven leidt. Daarop te mogen vertrouwen is voor ons dan ook een rijke 
zegen, en helpt ons om van dag tot dag te leven, en ons leven in Zijn handen te leggen. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannnine 



 
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 2 maart 2005 23:16 
Subject: Kammankementen - vervolg 6 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Zo, de eerste kuurronde zit erop! Begin van de middag is Jannine met Bart thuisgekomen. 
Afgelopen maandag was Jannine met Tim en Mieke op bezoek, evenals (o)pa en (o)ma 
Kamman. Ondanks protesten van Bart hebben we toen toch de rollen gewisseld: Jannine bleef 
bij Bart en ik ging met (o)pa en (o)ma, Tim en Mieke naar huis. Eerst hebben we in Amersfoort 
gegeten, en toen zijn we thuisgebracht. Toch best lekker om na een paar dagen in een heel 
andere (ziekenhuis)wereld weer lekker op je eigen stekkie te zijn. 
Maandagavond was Bart klaar met de drie dagen medicijnen. Daarna moest hij nog minimaal 
24 uur spoelen. Omdat ’s avonds laat teruggaan niet handig was, en omdat het (tegen de 
misselijkheid) beter was om nog wat langer te spoelen, is Jannine dus vandaag met hem naar 
huis gekomen. 
Het kuren is Bart zwaar gevallen. Halverwege de eerste dag werd hij snel misselijk en daarna 
sloeg ook de vermoeidheid toe. Maandag kon hij ’s morgens na het wakker worden al geen pap 
meer zeggen. Hij at of dronk nauwelijks, en moest een keer per dag nog wat spugen. Het was 
dus best een kunst om nog wat uitdaging en afleiding voor hem te vinden, want hij had 
nergens puf voor. Gelukkig heeft Jannine hem geholpen door de zusters gistermiddag toch 
zover gekregen dat hij eens even uit bed kwam om samen met z’n twee kamergenoten een 
spelletje aan tafel te doen. Hij heeft daarna zowaar ook een beetje warm gegeten. 
 
Na deze ingrijpende ervaringen was Bart dan ook erg blij om weer thuis te zijn. Zij het dat hij 
nog steeds erg moe is. We zijn dus ook erg benieuwd hoe het zich de komende dagen gaat 
ontwikkelen. Ook hierin zullen we onze weg moeten vinden. Op punten moeten we er duidelijk 
rekening mee houden dat Bart aan het kuren is, op andere punten liefst zo gewoon mogelijk 
verder gaan. Qua eten bijvoorbeeld zou het mooi zijn als hij zo gewoon mogelijk mee-eet. 
Maar gezien zijn misselijkheid zal dat wel niet vanaf dag een lukken. Gelukkig hebben we ook 
medicijnen gekregen om deze bijwerkingen wat te onderdrukken. 
De kuurmedicijnen werken nog wel even door, zodat de verwachting is dat zijn bloed en 
afweermechanisme nog een behoorlijke oplawaai gaan krijgen de komende dagen. Juist in 
verband met die verminderde afweer moeten we op bepaalde zaken heel alert zijn: iedereen 
frequent handen wassen, diverse zaken frequent schoonmaken, geen bezoek met verkoud- of 
andere krankheden onder de leden, griep, waterpokken, koorstlip enzovoorts. Daar moeten we 
gewoon heel voorzichtig mee zijn, want als Bart zoiets oppikt, zijn we nog verder van huis. 
Niet dat Bart het erg zal vinden, maar bij ontmoetingen is kussen dus minder gewenst; een 
schone hand geven kan natuurlijk wel. 
Zijn bloed moet ook tussentijds in de gaten gehouden worden. Dus zijn er al twee afspraken 
gemaakt voor bloedcontrole. Vanuit Leiden heeft men geregeld dat dit in het ziekenhuis in 
Amersfoort kan, zodat we niet zover hoeven te reizen. Ik heb de kinderarts in Amersfoort al 
gesproken, en die gaf aan dat Leiden gewoon mag aangeven wanneer hij gecontroleerd moet 
worden; dan zorgt hij dat Bart op die dagen terecht kan. Ook hierin zijn we verwonderd over 
alle medewerking die we krijgen. Wat een zegen! 
Voorlopig is bepaald dat Bart op 21 maart weer in Leiden moet komen voor de start van de 
volgende kuur. Maar dan moeten wel zijn bloedwaarden aan diverse eisen voldoen, anders 
wordt de tweede kuur later gestart. Het komt vaak voor, gezien de zwaarte van de kuren, dat 
kinderen het op een gegeven moment (en dat kan al snel zijn) het op eigen kracht niet 
redden; en dan worden dus andere middelen ingezet (zoals bloedtransfusie of sonde-voeding) 
om ze toch weer op krachten te krijgen voor de volgende kuur. We lopen hier niet op vooruit, 
maar calculeren wel in dat dit bij Bart wellicht ook nodig zal zijn. 
 
Hartverwarmend en bijzonder bemoedigend is het om te merken hoe er met ons meegeleefd 
wordt. De postbode blijft er druk mee, niet alleen met kaarten, maar ook met stripboeken, 
puzzelboeken, enzovoort, enzovoort. Ook namens Bart heel heel hartelijk bedankt hiervoor! 
Ook de wetenschap dat heel veel mensen voor ons bidden en blijven bidden doet ons bijzonder 
goed en geeft kracht om door te gaan. Fantastisch om te ervaren hoe God onze Vader zo heel 
concreet voor ons zorgt. Hij weet precies wat we nodig hebben, en kan en wil ons dat ook 



geven. De mogelijkheid om al onze zorgen ook bij Hem neer te leggen, in het vertrouwen dat 
Hij de toekomst in zijn hand heeft, maakt alles voor ons draaglijk en geeft kracht om verder te 
gaan. 
 
Jannine vond het ook fijn om weer thuis te zijn. Voor Tim en Mieke gaat het leven gewoon 
door, en school, muziekles, ballet, enzovoort vragen gewoon tijd en aandacht. Het pak sneeuw 
dat er nu ligt is fantastisch, en daar genieten we volop van. Gelukkig blijft het met m’n knie 
vooruit gaan, zodat ik ook al even los mocht in de sneeuw. De trap op lopen gaat al weer 
‘links-rechts’ (zij het nog langzamer dan normaal), de trap af is nog op halve snelheid ‘rechs-
links bijplaatsen’. En op de hometrainer heb ik al weer wat fietstochtjes gemaakt! Gisteren en 
vandaag ook al weer het nodige voor het werk gedaan. Het is plezierig om daarin ook weer 
afleiding te vinden, en thuiswerken kan in mijn job ook heel aardig; lang leve de laptop en de 
telefoon. 
Morgen zijn (o)pa en (o)ma Kamman 40 jaar getrouwd, en dat gaan we komend weekend 
vieren. Dus er liggen leuke dingen in het verschiet. Bart mag gelukkig mee, zij het dat hij 
rustig aan moet doen en we wel met e.e.a. rekening moeten houden. We hopen dat dit 
allemaal goed zal gaan. De afleiding zal hem in ieder geval goed doen. 
 
Tot zover deze update. Als er weer nieuws is, melden we ons weer. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
 
-----Original Message----- 
Sent: donderdag 10 maart 2005 21:20 
Subject: kammankementen_vervolg 7 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het afgelopen weekend met de Kammannen was bijzonder geslaagd. De feestvreugde werd 
nog verhoogd door een dik pak sneeuw dat in het bungalowpark lag. De kids hebben hier  
Volop van genoten, en ook Bart kon er een beetje aan meedoen. 

 
 
Thuis ging het gewone leven gewoon verder. Tim en Mieke weer naar school, en Jannine kon 
kon woensdag weer nederlandse les geven aan haar Turkse vrouwen. 



Bart was en bleef erg moe,dus zijn dag bestond voornamelijk uit rusten ,een beetje eten en 
drinken en slapen. Vandaag is weer van alles gebeurd. Vanmorgen zijn we naar Amersfoort 
geweest voor de bloedcontrole’s. We hebben kennisgemaakt  met Dr.Paul Hogeman, kinderarts 
in Amersfoort. Het was een heel prettig bezoek, en hij regelde dat Bart bij het bloedprikken 
een V.I.P.-behandeling kreeg : niet achteraansluiten in de lange rij wachtenden, maar direct 
aan de beurt. Vanmiddag werden we thuis gebeld met de uitslag : Barts H.B. was erg laag. 
[wat verklaard  waarom hij steeds zo moe is] en hij heeft geen witte bloedlichaampjes meer. 
Omdat hij ook koorts begon te krijgen, moest hij een anti-biotica kuur. 
En dus zijn se vanmiddag met hem naarhet Elisabeth-ziekenhuis gegaan, waar hij is 
opgenomen door een aantal vriendelijke artsen en verpleegsters. Hij had toen om ongeveer 
half 4 
 39.5 graden koorts. Hij gedroeg zich als een held toen zijn Port –a- Cath werd  aangeprikt. Hij 
ligt nu in een kamer apart, in het ziekenhuis heet dat een box. Je kunt niet zomaar naar 
binnen, waardoor  de kans op besmetting voor Bart kleiner is. Afgezien  van  ouders  en broer 
, zus mag Bart geen bezoek ont vangen �  Bart  laat het allemaal heel rustig over zich 
heenkomen. Hij eet of drinkt soms een beetje en verder rust of slaapt hij. Hij weet zich 
gelukkig ook veilig in  Gods vaderarmen, en dat is ook  voor ons een hele  troost  . Zo kunnen 
we verder 
 
Hartelijke groeten ,  Hans  en Jannine .   
 
P.s . Bart ligt in het Meander Medisch Centrum 

Locatie Elisabeth  
Afdeling Pediatrie 
Postbus  1502 
3800 BM Amersfoort 

 
 
-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 15 maart 2005 23:07 
Subject: Kammankementen - vervolg 8 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Het is alweer dinsdagavond, en er is in de afgelopen dagen weer het nodige gebeurd. Nadat 
Bart afgelopen donderdagmiddag in Amersfoort was opgenomen, is hij aan de anti-biotica 
gegaan want z’n weerstand was tot vrijwel nul gedaald. Met regelmatige controles werd Bart 
goed in de gaten gehouden. Onderdeel hiervan was het afnemen van bloed voor controle van 
het bloedbeeld. Vrijdagmorgen, nog voordat we goed wakker waren, werden we beiden verrast 
door een laborant die de kamer in snelde gewapend met naald, bloedbuizen en klemband, de 
mededeling door z’n mondkapje mompelend dat hij even bloed kwam prikken; we waren gelijk 
wakker en eensluidend in onze conclusie: dat gaan we zo dus niet doen! Bloed bij Bart is 
verkrijgbaar via z’n port-a-cath of via een vingerprik, maar niet via standaard bloedprikken. En 
dus droop de laborant onverrichter zake af en kwam er later een verpleegster die via een 
vingerprik wel wat bloed van Bart wist te bemachtigen. 
Vrijdag heeft hij de hele dag op bed gelegen, en eigenlijk niets anders gedaan dan rusten en 
slapen, afgewisseld door pogingen van mij (Hans) om hem af en toe wat te laten eten of 
drinken; de eetpogingen mislukten vrijwel geheel, maar gelukkig was ik met het laten drinken 
meer succesvol. Niet in het minst omdat ik van de zusters het drinken kon krijgen waar Bart 
nog wel trek in had: Fristi. 
Omdat Bart zo weinig at, maar eens krijgsraad gehouden met de verpleging, met als vraag: 
Kunnen we in die weinige happen die Bart naar binnenkrijgt, zoveel mogelijk stoppen als maar 
mogelijk is? Sinds hij in Leiden is begonnen is hij al 5 kilo afgevallen, op zich niet zo heel erg, 
maar veel gekker moest het toch ook niet worden. En ja hoor, ook hiervoor bleek van alles te 
bestaan: Ze hadden ook andere pakjes drinken waar bijna dikkere rietjes bij moesten zoveel 
calorieën als daarin zaten. Maar omdat er daardoor kennelijk geen plek meer was voor een 
smaak die Bart nog lekker vond, kozen we toch voor een andere optie: Calorieën in 
poedervorm, smaakloos te verstoppen in / roeren door eten en drinken. En dat ging beter. 
Zaterdag ging het al een stuk beter met Bart. Z’n temperatuur was gezakt tot bijna normale 
waarden, en hij voelde zich ook een stuk beter. En kreeg hij meer oog voor de mogelijkheden 



in zijn directe omgeving, en zin om die ook te benutten. Want zeg nou zelf, waar krijg je dat 
tegenwoordig nog:  

- Liggen op een lekker bed dat je met afstandbediening (nog niet draadloos, da’s een 
minpuntje :-) in bijna iedere denkbare stand kunt krijgen zonder meer energie te 
besteden dan nodig is voor het indrukken van een knop;  

- Een kleuren-tv (draadloos op afstand te bedienen, jawel; maar verdraaid, waar ligt de 
afstandbediening nu weer?) op prettige kijkhoogte boven je bed;  

- Een playstation met een doos vol spellen;  
- Dagelijks a la carte ontbijten, warm eten en avondeten;  
- En last but not least de ‘knop van Pandora’, op comfortabele hoogte boven je bed en 

toch onder handbereik, waarbij een druk op de knop resulteert in het feit dat er een 
lieve zuster komt aangesneld die vraagt wat ze voor je kan doen, en als ze je wensen 
heeft vervuld je kamer niet verlaat voordat ze nogmaals heeft benadrukt dat als ze nog 
iets voor je kan doen dat je dan vooral moet bellen. 

Als je niet beter wist, zou je er bijna zin in krijgen. Nu weet Bart wel beter, maar gelukkig 
knapte hij ook op, zodat hij ook de humor van een en ander weer kon inzien. In tegenstelling 
tot vrijdag hoefde hij zaterdag overdag niet eens te rusten. 
Omdat Jannine zich niet lekker voelde en ook Mieke een beetje ziek was, besloten we dat ik bij 
Bart zou blijven in plaats van de geplande wisseling van de wacht op zaterdagavond. Jannine 
kwam in plaats daarvan vaak twee keer per dag even op bezoek. 
De positieve trend zette zich zondag voort: Zijn temperatuur was weer helemaal normaal, het 
eten ging een beetje beter (jammer dat er geen eitje bij de spinazie zat ;-) en samen hadden 
we het al (voor)lezend, tv-kijkend of een spelletje doend heel goed samen. Toen in de middags 
eerst opa en oma kwamen, daarna z’n vriend Wilco, en tenslotte Peter, kon de dag helemaal 
niet meer stuk. 
Inmiddels hadden we ontdekt dat een van de bijwerkingen van de chemo-kuur zich liet gelden: 
de haaruitval bij Bart is begonnen. Op de achterkant van z’n hoofd heeft hij al twee behoorlijk 
kale plekken, en als hij een plukje haar pakt kan hij dat moeiteloos en pijnloos eruit trekken. ’t 
Is nou niet wat je noemt een fraai gezicht, maar Bart maakt zich er niet druk om en maakt er 
zelfs geintjes over. Hij lijkt het alleen maar lastig te vinden dat die haartjes makkelijk in z’n 
nek onder z’n sling kruipen, en daar gaan kriebelen. 
 
Maandag bleek al direct dat Bart de nodige ervaring in het ziekenhuisgebeuren begint te 
krijgen: waarom wakker worden voor een vingerprik als je dat ook al dommelend kunt blijven 
doen zonder te gaan verliggen? Enig minpuntje was dat de zuster gewoon twee gaten in je 
vinger prikte in plaats van een, om zo sneller de buisjes vol te kunnen krijgen ;-)  Maar dat 
werd rond de middag gecompenseerd door goed nieuws: de hoeveelheid witte 
bloedlichaampjes had zich weer dusdanig hersteld dat het niet langer nodig was om Bart in 
isolatie te houden. Dat betekende dus een einde aan het gemaskerde bal zodat hij nu ineens 
veel meer zicht kreeg op de zusters die regelmatig langskwamen. Het wachten was nu op de 
uitslag van een ‘keel-kweek’ om te bepalen hoe het verder zou gaan met de anti-biotica kuur. 
’s Avonds kwam Peter weer, voorzien van posters om de kamer toch eens wat op te leuken; 
konden ze eindelijk dat poster van de teletubbies – dat Bart slechts door opperste 
zelfbeheersing nog niet van de wand had gehaald – compenseren met echt vet cool 
postermateriaal. En gewapend met een tweede controller die ze hadden weten te regelen voor 
het playstation, hebben ze zich samen vervolgens prima vermaakt. 
Omdat het zo goed ging, had ik maandagmiddag al aan Bart voorgesteld dat ik ’s avonds weer 
eens in m’n eigen bed ging slapen en dat Jannine dinsdag bij hem zou komen; zonder enige 
bedenking ging Bart accoord. En dus werd ik ’s avonds opgehaald door Jannine, die ook Tim en 
Mieke bij zich had. Voordat we naar huis gingen hebben we eerst nog even de laatste kaarten 
voor Bart bekeken en op het raam gehangen. Dat de gordijnen niet helemaal dichtkonden was 
nu helemaal geen probleem meer, zoveel kaarten hij alweer had gekregen in een paar dagen 
tijd! 
Omdat Mieke dinsdag nog niet beter was, bleef ik bij haar thuis en ging Jannine naar 
Amersfoort. Toen we aan het eind van de ochtend even belden om te vragen hoe het ging 
kreeg ik Bart aan de lijn, die vertelde dat hij dat dadelijk wel zou vertellen als hij thuis was…. 
Wow, dat was een verrassing! Ik had er een beetje op gehoopt dat hij woensdagmorgen naar 
huis zou mogen, maar dat werd gewoon patsboem een dag eerder! En Bart had er ook zin in. 
Het enige vervelende was dat hij z’n playstation moest achterlaten…  
Dokter Paul Hogeman had ook contact gehad met Leiden, en in overleg is besloten dat de 
bloedafname die ter controle voor a.s. donderdag stond gepland, niet nodig is: zijn bloedbeeld 



ziet er nu zo uit dat hij maandag 21 maart (conform plan) naar Leiden mag voor de volgende 
chemo-kuur. 
 
Dat Bart en Jannine nu weer thuis waren, opende meteen weer nieuwe perspectieven. Vind het 
gek of niet, maar na zes-en-een-halve week leek het me toch wel erg leuk om weer eens wat 
collega’s in het wild te zien. Dus zo gezegd, zo gedaan: laptop gepakt, telefoon en hup de auto 
in, voor de eerste keer sinds mijn operatie achter het stuur. Ongemerkt bleek dat ik al weer 
sneller kon autorijden dan lopen, dus ik was zo op kantoor. Daar weer even bijgepraat met 
deze en gene, en al weer wat telefonische vergaderingen gehad; ik was het nog niet verleerd 
;-) 
Aan het eind van de middag met een voldaan gevoel huiswaarts gekeerd. Daar was ik (zoals 
gewoonlijk…) te laat voor het avondeten, en dat bleek niet zonder gevaren. Bart had z’n 
eetlust al zover terug dat hij inmiddels voor de derde keer wat macaroni opschepte. Gelukkig 
was er voor mij ook nog wat over. 
Inmiddels kwam Tim thuis van een bijzonder enerverende middag: Hij had z’n debuut voor tv 
gemaakt! Een poosje terug had hij zich opgegeven voor BlinQ, en last minute (gisteren) had 
hij gehoord dat hij vanmiddag in Amersfoort werd verwacht voor de opnames, samen met z’n 
vriend Garnic. Hij had van alles beleefd, en de mission die zij moesten doen was …. ja, dat 
verklappen we natuurlijk nog niet! 
Daarna moesten we nog even naar school om te praten over de cito-uitslag van Tim en wat 
dat betekent voor volgend jaar. Het plan is dat hij Havo/VWO gaat doen. Opa en oma Kamman 
waren weer paraat om even op te passen, en zij namen gelijk de rolstoel mee die ze thuis 
hadden staan. Super! Bart ging vast even proefrijden voor als hij die straks wellicht nodig 
heeft.  
 
Daarmee is weer een eind gekomen aan deze update over een paar heftige dagen voor ons 
allemaal. De eerste schrik van een onverwachte ziekenhuisopname werd al snel naar de 

achtergrond gedrongen door positieve ontwikkelingen in Bart’s 
herstel. Terugkijkend zijn we vooral verwonderd over en dankbaar 
voor Gods trouwe zorg over ons; de rust die we mogen ervaren 
ondanks alle heftige dingen die er gebeuren, en de zegen van al het 
goeds wat er ook iedere dag weer is. Onder Zijn leiding kunnen we 
verder! 
 
 

Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 19 maart 2005 23:22 
Subject: Kammankementen - vervolg 9 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Aan het eind van de week nog even een berichtje van ons. Dit keer wat minder woorden en 
wat meer beelden. 
 
Gistermiddag heeft het LUMC gebeld. A.s. maandag wordt Bart om 14.00 uur verwacht voor 
de volgende kuur. Het schema is dan hetzelfde als de vorige keer: maandag ‘voorspoelen’, 
dinsdag/woensdag/donderdag chemo, vrijdag naspoelen, zaterdag naar huis??? 
Zoals het er nu uitziet gaat Jannine met Bart naar Leiden en blijft daar tot woensdagavond. Ik 
neem vanaf donderdagmorgen de honneurs waar. Op die manier kunnen we het wat verdelen, 
en kunnen we ook ieder een aantal ‘gewone’ dingen blijven doen. 
 
Nog even het adres in Leiden: Bart Kamman, Afdeling Kiza - J6, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 
2333 ZA  Leiden 



 
 
 
Vanmiddag is Peter weer op bezoek geweest. Hij had de nodige 
attributen meegenomen, zodat beide heren zich konden uitleven met 
hun gezamenlijke hobby: Warhammer. 
Allebei hebben ze al een behoorlijk aantal 
strijders in elkaar gezet en geverfd, en 
daarmee kunnen heel strategische 
veldslagen worden geleverd. Er zijn 

overeenkomsten met Risk (legers strijden tegen elkaar en de worp 
met dobbelstenen bepaalt de uitslag van een gevecht), maar de 
verschillen zijn veel groter. 
Hoe dan ook, ze beleven er erg veel plezier aan! 
  

 

Tim vermaakt zich prima met van alles en nog wat. We zijn 
natuurlijk reuze benieuwd wat er van zijn TV-opnames afgelopen 
dinsdag is gemaakt. We hebben begrepen dat het wordt verdeeld 
over twee uitzendingen van BlinQ op Ned. 3: 

- woensdagmiddag 23 maart (herhaling donderdag 24 maart 
tussen de middag) 

- maandagmiddag 28 maart (herhaling dinsdag 29 maart 
tussen de middag) 

 
 
En dan natuurlijk Mieke, die zoals ze zelf zegt meer met ‘klassieke 
dingen’ bezig is: viool en ballet. 
Vanmorgen stond voor haar in het teken van ballet. Voor het grote 
eindoptreden aan het eind van dit seizoen wordt er al hard geoefend. 
En omdat Mieke een van de hoofdrollen heeft, kreeg ze vanmorgen 
extra les, bijna privé-les! Twee uur is ze bezig geweest, met nog een 
paar andere kinderen, maar de tijd was om voor ze er erg in had. We 
zijn reuze benieuwd hoe ze het straks gaat doen als ‘Japie Krekel’! 
 
 
Verder genieten we er erg van dat we een paar dagen met z’n allen thuis zijn. De gewone 
dingen worden nu toch weer bijzonder; met koopavond even naar het dorp, gauw nog even 
een boodschapje doen, of zaterdag even naar de markt lekker warme vis halen. En dan 
morgen nog een Rustdag! 
We hebben vanavond nog even contact gehad met Leiden omdat Bart weer koorts heeft en erg 
hoest. Ze adviseerden om hem paracetamol te geven en het even aan te kijken tot 
morgenochtend. Dus dat gaan we doen. 
We leven in het vertrouwen dat we een grote en machtige God hebben, die voor heel zijn 
schepping zorgt, en ook voor ons. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 

      
 



“Let eens op de vogels… Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft 

hun wat zij nodig hebben.  

 U bent Hem toch meer waard dan de vogels! …  
 Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken…  

 Als God zo goed zorgt voor de bloemen, zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen?” 
 

 - Mattheus 6:26-30, vertaling Het Boek - 

 
 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 26 maart 2005 22:55 
Subject: Kammankementen - vervolg 10 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De tweede kuur zit erop! Vanmorgen kon Bart weer worden ‘losgekoppeld’, en zijn we rond 11 
uur naar huis gegaan. 
Bart had deze keer gelukkig wat minder last van de kuur: Hij was minder misselijk dan de 
vorige keer en hij heeft niet weer van die lelijke plekken in zijn mond. Dat maakt het eten ook 
een stuk gemakkelijker. Wel heeft hij nog last van een wat hardnekkige verkoudheid; vooral 
het hoesten zit ‘m dwars. En af en toe moet hij nog overgeven. Maar hopelijk gaat dat ook 
weer snel over. 
Bart vindt het fijn om weer thuis te zijn, en dat geldt voor ons allemaal. Het is heel goed 
gegaan afgelopen week waarin we de taken thuis en in het ziekenhuis konden verdelen, maar 
er gaat toch niets boven het gewoon thuis zijn als compleet gezin. Zo kunnen we fijn samen 
het paasfeest vieren. 
Tim en Mieke vinden het heerlijk dat ze even vakantie hebben. En Tim was achteraf toch best 
trots op z’n televisie-debuut. Het was een mooie aflevering, waarin er ook echt aandacht was 
voor het paasverhaal. Paasmaandag is de afsluitende aflevering van BlinQ met het paasmaal 
en een optreden van Ralph van Manen. 
 
We wensen jullie allen gezegende paasdagen. De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 


