
-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 1 juli 2005 11:09 
Subject: Kammankementen - vervolg 27 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Hierbij kort nog even de afgelopen week op een rijtje. 
 

   
 
Vorige week zaterdag was het de dag van de jaarlijkse eindvoorstelling van ballet. De eerste 
helft van de voorstelling was een serie van een soort openbare lessen, zodat je een indruk 
kreeg hoe het er op les aan toegaat. De tweede helft was de voorstelling Pinokkio. Mieke heeft 
ervan genoten, en ze deed het heel erg goed in haar rol als Japie Krekel, het geweten van 
Pinokkio. 
 
Gisteren was het de dag van de musical van groep 8. Gistermiddag werd de uitvoering al een 
keer gedaan voor de kinderen van de jongste groepen en diegenen die ’s avonds niet konden. 
Maar ’s avonds werd het hoogtepunt. En wat hadden de kids een plezier! In zijn rol als 
campingbaas had Tim af en toe de nodige last van ‘de vrouwen’, iets wat hem niet moeilijk viel 
om te spelen ;-)  Maar toen hij tijdens de talentenjacht op de camping als Ali B. mochht 
optreden in een duet met Marco Borsato ging het publiek bijna op de banken. Hij deed het echt 
geweldig! 
 
Bart was afgelopen dinsdagmiddag al weer thuis. De eerste paar dagen in Amersfoort ging het 
nog wat moeizaam, maar vanaf zondag knapte hij zienderogen op. Hij was blij dat hij weer 
naar huis mocht, al was hij nog wel erg moe. Maar hij had wat om naar uit te kijken! 
Gisteravond is hij de hele avond bij de musical geweest. En vandaag de trouwerij! 
Hij had een poosje terug aangegeven dat hij graag in pak wilde. Jannine is toen eens gaan 
navragen of zoiets ook te huur was, en bij een herenmodezaak hier in Barneveld was men heel 
behulpzaam. Toen de eigenaar hoorde hoe de vork in de steel zat, beloofde hij dat hij iets voor 
ons ging regelen. En hij heeft woord gehouden. Al was het heel kort dag, hij heeft het pak dat 
Bart mooi vond in de juiste maten besteld en toen kwam de klap op de vuurpijl: Bart krijgt het 
pak van hem. Is dat niet geweldig? 
We gaan nu op weg naar Rotterdam naar het feest van Barbara en Gerben. Maar eerst nog 
even langs Amersfoort om bloed te laten prikken.  
Volgende keer zullen we wat meer vertellen over het vervolg, de vakantie, hoe we met school 
verdergaan, enz. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 



-----Original Message----- 

Sent: zondag 3 juli 2005 21:32 
Subject: Kammankementen - vervolg 28 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Allereerst moeten we iets goedmaken, want we hebben de vorige keer iets vergeten te 
vermelden: Tim is geslaagd voor zijn trompet diploma A! Theorie was voldoende, en voor 
praktijk heeft hij prima cijfers gehaald. Na de vakantie gaat Tim met z’n muziekleraar oefenen 
voor het voorspelen voor het opleidingsorkest van de Harmonie. 
 

Vrijdag was de grote dag voor Barbara en Gerben. Eerst gingen we nog 
even naar Amersfoort, omdat Bart bloed moest prikken. Bart nam de 
gelegenheid gelijk te baat om z’n pak even te showen aan de zusters. 
Ze waren bijzonder onder de indruk, en dokter Hogeman verwacht nu 
dat Bart ook in z’n pak op het zeilkamp verschijnt ;-) 

 
Vervolgens zijn we naar Rotterdam 
vertrokken voor de trouwerij. Rotterdam 
bleek een populaire stad, want we waren niet 
de enigen die erheen gingen. In combinatie 
met diverse wegwerkzaamheden resulteerde 
dit erin dat we een uur nodig hadden om 

vanaf het Terbergseplein het stadhuis te bereiken. 
Toen we de trouwzaal binnenkwamen konden we nog net 
het slot van het verhaal van de ambtenaar van de burgerlijke stand horen. En toen was de 
plechtigheid al over. Dus hebben we maar even bij de getuigen nagevraagd of ze inderdaad ‘ja’ 
tegen elkaar hadden gezegd. En dat bleek het geval te zijn! 
 
 
 
Het was verder een prachtige dag, en Bart zag er in zijn pak werkelijk tip-top uit. Het weer 
werkte goed mee, en we hebben er met z’n allen van genoten. Ook Bart had het prima naar 
z’n zin. Er was heerlijk eten, en het was reuze gezellig om met iedereen weer een praatje te 
maken. Tijdens de kerkdienst heeft hij even wat gerust, zodat hij het daarna weer een poos 
kon volhouden. Het was uiteindelijk een uur of elf toen we huiswaarts gingen. 

 
Aanstaande woensdag wordt Bart 
weer in Leiden verwacht voor de 
zevende kuur. Tijdens deze kuur 
krijgt hij twee in plaats van drie 
dagen medicijnen, en ook hoeft 
hij minder voor te spoelen. 
Vandaar dat we verwachten dat 
hij vrijdagavond weer naar huis 
mag. 
  
Als alles doorgaat, gaat Bart 
daarna op vakantie. Hij mag mee 
op Zuiderzeevaart, een zeilkamp 
op grote botters, georganiseerd 
door een speciale stichting 
(www.skov.org). Met de kinderen 
gaat ook een aantal artsen en 

verpleegkundigen mee, zodat diverse controles ook onderweg gewoon kunnen worden 
uitgevoerd. Bart vertrekt hiervoor zaterdag 9 juli uit Muiden, en een week later mogen we hem 
weer ophalen uit Stavoren. Mocht het nodig zijn dan kan Bart in een haven worden opgepikt 
en vandaar naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar omdat de zevende kuur korter is en 
minder zwaar dan de kuren tot nu toe, hopen en bidden we dat hij de hele week mee kan 
maken.  



 
Morgenochtend brengen we Tim en Mieke naar opa en oma Kamman. Die gaan met hun een 
poosje kamperen in Frankrijk met de caravan. Tim en Mieke nemen een eigen tentje mee en 
ze hebben er erg veel zin in! 
 
 
Als Bart, Tim en Mieke terug zijn van hun vakanties, kunnen we met z’n allen nog een weekje 
weg. We krijgen hiervoor een huisje aangeboden in een recreatiepark in Limburg door stichting 
Gaandeweg (www.gaandeweg.nl). Deze stichting regelt korte vakanties voor gezinnen met 
kinderen met kanker. Onze vakantieweek komt dan precies uit voor de week dat Bart naar 
Leiden gaat voor onderzoek en operatie.  
We zijn dankbaar voor dit aanbod, en ook verwonderd als we kijken hoe goed het de afgelopen 
weken ging en hoe mooi ook alles voor de komende weken in elkaar lijkt te passen. Wat is God 
goed voor ons! Hij helpt ons door de moeilijke momenten heen en geeft ook steeds weer 
mooie en fijne dingen. 
 
Omdat het nu vakantie is, is het schoolwerk van Bart ook helemaal tot stilstand gekomen. Een 
paar weken geleden hebben we met school overlegd, en het is de bedoeling dat hij straks 
doorgaat naar Havo 3. Maar omdat Bart voorlopig nog niet naar school kan, gaat school een 
heel apart traject voor Bart uitwerken; een minimum pakket aan vakken en leerstof, dat erop 
gericht is dat hij straks aan de Havo exameneisen voldoet. Ook gaat hij hierin thuis begeleid 
worden door school. Mocht het t.z.t. weer beter gaan, dan kan het aanbod qua vakken wellicht 
weer worden uitgebreid. Maar we gaan eerst met het minimum pakket starten, ook omdat hij 
van het afgelopen jaar toch nog e.e.a. moet inhalen. We zijn er blij mee dat school dit wil gaan 
doen, en hopen dat Bart dit ook goed zal kunnen oppakken. 
 
We wensen u allemaal een fijne vakantietijd toe onder Gods zegen. Want of we nu met 
vakantie gaan of niet, Hij is altijd bij ons. En dat is het mooiste wat een mens zich kan 
wensen. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 9 juli 2005 23:31 
Subject: Kammankementen - vervolg 29 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Er is al weer bijna een week verstreken sinds ons vorige berichtje. Maandagmorgen hebben we 
Tim en Mieke naar opa en oma Kamman gebracht. Die stonden al op ons te wachten. Dus snel 
de tassen in de auto, de slaapzakken in de caravan, en toen waren ze al gereed voor vertrek. 
Ze hadden er allemaal veel zin in, en zo hebben we hun rond 9 uur uitgezwaaid. 
Gedurende de dag werden we via sms-jes op de hoogte gehouden van de vorderingen. ‘We 
zijn nu in Belgie’, ‘We zijn al in Frankrijk’, ‘We rijden nu in Normandie, nog 2 uur en dan zijn 
we op de camping’, etc. De techniek staat voor niks, en dat is in dit geval ook wel erg leuk. 
 
Dinsdag zijn we in de loop van de middag naar Leiden vertrokken. Omdat we ons woensdag op 
tijd moesten melden, hadden we besloten dinsdag alvast te gaan en dan eerst een nachtje met 
z’n drieën in het Ronald McDonald huis te slapen. We hadden afsproken met onze vroegere 
buren uit Groningen, en daar zijn we ’s avonds mee uit eten geweest bij de Chinees. Reuze 
gezellig, en ook erg lekker eten. Bart at alsof z’n leven er vanaf hing, en heeft vrijwel z’n hele 
portie Foe Young Hai soldaat gemaakt; da’s toch geen geringe prestatie. 
En na zo’n inspanning is het goed uitrusten, dus we sliepen prima en hoefden de volgende 
ochtend niet erg vroeg eruit. Omdat het vakantieperiode is, was de zaal waar Bart normaliter 
ligt gesloten, en nu mocht hij naar ‘de andere kant’, naar de boxen. Hier kreeg hij een kamer 
voor zichzelf, en dat is toch ook best prettig.  
Het aanprikken ging vlot, het voorspoelen hoefde niet lang te duren, en zo kon hij ’s middags 
al aan de kuur beginnen. Begin van de middag ben ik weer naar Barneveld gegaan, naar 
kantoor, en Jannine bleef bij Bart. Donderdagavond na de spits ben ik weer naar Leiden 



gegaan. In plaats van in m’n uppie thuis konden we zo samen nog even van de avond genieten 
in de prachtige tuin bij het Ronald McDonald huis. Deze tweede dag van de kuur was voor Bart 
best zwaar geweest.  
De volgende dag waren we samen bij Bart en kon ik ook nog het nodige voor m’n werk doen; 
leve de laptop ;-)  Dat was voor Bart ook prettig, want hij voelde zich best beroerd. Ook al was 
de kuur een dag korter (of eigenlijk twee), zo’n chemokuur is absoluut geen pretje, dat bleek 
maar weer eens. 
 
Tijdens de kuur hebben we een uitgebreid gesprek gehad met de artsen en verpleegkundige. 
Er is nu afgesproken dat Bart (zoals al de bedoeling was) maandag 25 juli voor een 
dagopname komt, om weer een serie onderzoeken te ondergaan (m.n. MRI en CT thorax 
scan). De resultaten worden dan eerst in het artsenteam besproken, en daarna in een gesprek 
met ons en Bart. De operatie is nu gepland voor donderdag 4 augustus (dus een week later 
dan we eerst hadden gehoord). Vooraf geven de onderzoeksresultaten al wel een redelijke 
indicatie, maar uiteindelijk is bepalend wat men tijdens de operatie aantreft, en wat het 
onderzoek oplevert van het weefsel dat tijdens de operatie wordt weggenomen. Dit zal 
ongeveer drie weken duren voordat hier een uitslag van kan worden gegeven. Hangende deze 
uitslag, krijgt Bart een paar weken na de operatie eerst een zelfde kuur als hij afgelopen week 
heeft gehad. Als de uitslag bekend is wordt op basis daarvan bepaald welk vervolg traject we 
ingaan. Het blijft dus nog wel even spannend. 
 
Vrijdag tegen het eind van de middag zat de kuur en het naspoelen er weer op. We hebben 
eerst nog even gegeten (anders zouden we toch maar stranden in de spits) en zijn daarna 
naar huis gegaan. Bart was wel erg moe en voelde zich niet erg lekker (vooral de vieze smaak 
in z’n mond was erg vervelend), maar hij was blij om weer thuis te zijn. Daar kon hij weer 
lekker in z’n eigen bed, en hebben wij z’n spullen gepakt voor een weekje zeilen. 

   
Vanmorgen gezellig samen ontbeten en toen zijn we vertrokken naar Muiden. Daar werden we 
om half elf ontvangen in het Muiderslot. Het was heerlijk weer en iedereen had er erg veel zin 
in. Om half twaalf vertrokken we naar de schepen en kort na twaalf uur was iedereen aan 
boord en konden de trossen los. 

   
 
Vanavond belde Bart even dat ze nu in de haven van Marken. Het was een vermoeiende dag 
geweest voor hem, maar hij heeft het goed naar z’n zin. 
Wij zijn thuis heerlijk in de tuin bezig geweest. Het weer was heerlijk en zo konden we 
allemaal klusjes doen waar we al even niet aan toe waren gekomen. ’t Is wel even wennen zo 
zonder kinderen. Maar ook uit Frankrijk kregen we vanavond weer goede berichtjes via sms; 
Tim en Mieke hebben het nog steeds naar hun zin. In de wetenschap dat het met de kinderen 
goed gaat, gaan wij het dus eens een weekendje zonder kinderen proberen. We zullen zien of 
dat lukt ;-) 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 



-----Original Message----- 

Sent: vrijdag 22 juli 2005 21:01 
Subject: Kammankementen - vervolg 30 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De frequentie van de berichtgeving is in de vakantieperiode wat lager, maar de afwisseling qua 
activiteiten is des te groter. 
Nadat we Bart bijna twee weken geleden in Muiden hadden afgeleverd voor een weekje 
Zuiderzeevaart, konden wij het zoals gezegd eens een weekendje zonder kinderen proberen. 
Omdat het heerlijk weer was, zijn we er een dagje tussenuit gegaan. Van vrienden konden we 
een bootje lenen (bedankt Mia!) en daarmee hebben we over de (Utrechtse) Vecht gevaren, 
van Vreeland naar Maarssen en weer terug. Heerlijk! En de wetenschap dat de pandjes en 
bootjes die her en der langs of in het water lagen toch net boven budget waren, weerhielden 
ons ervan om onverwacht op koopjesjacht te gaan. Dus daar hoefden we ons ook niet druk om 
te maken ;-) 

   
 
En zo werd het weekendje bijna een volle week! Tim en Mieke hadden het prima naar hun zin 
bij opa en oma in Frankrijk, en Bart genoot met volle teugen op het IJsselmeer. De eerste dag 
had hij nog veel op bed gelegen, maar toen hij er achter kwam dat je op het dek in de 
schaduw van het grootzeil minstens zo lekker kon liggen, was hij bijna z’n bed niet meer in te 
krijgen. Iedere avond belde hij eventjes, zij het steeds later. Eerst tien uur, toen elf, toen …  
Volgens ingewijden is zo’n week Zuiderzeevaart altijd goed voor wat medische wondertjes. 
Onvoorstelbaar wat afleiding in een leuke setting kan doen! En Bart kan daar inmiddels over 
meepraten. Zijn bloed was tijdens de week gecontroleerd, en de hoeveelheid leuco’s was al 
snel weer op peil, dus geen reden om voor anti-biotica naar Amersfoort te gaan. En ondanks 
z’n lage hb leek Bart van vermoeidheid weinig last te hebben… 
Maar ’s morgens sliep hij een gat in de dag, zodat hij toch voldoende rust kreeg. En energie 
om leuke dingen te doen, want die werden er genoeg georganiseerd. Het zeilen was natuurlijk 
erg leuk, maar varen in een rubberboot met een stevige buitenboordmotor is ook super. 
Gerookte paling leek Bart eerst niet erg aantrekkelijk, maar toen hij ene keer geproefd had, 
liet hij ze smakelijk naar binnen glijden. En als klapper op de vuurpijl werden er ook 
rondvluchten gemaakt met een Catalina vliegboot! Het afscheid aan het eind van de week in 
Stavoren was dan ook niet makkelijk, al helemaal niet door alle omhelzingen van de 
bemanning ;-) 

   
 
Inmiddels waren ook Tim en Mieke weer thuis, en hadden we onze spullen gepakt om een 
weekje vakantie met z’n allen door te brengen in ‘de groene taille van Limburg’. Fantastisch 
dat Bart zo goed was dat ook dat door kon gaan. Op het park zelf was al van alles te doen: 
Vissen, wandelen, zwemmen en midgetgolfen; of gewoon binnen een spelletje doen of samen 
pannenkoeken bakken. 



     
 

   
 
Verder was Bart nog lang niet uitgevaren en wilde hij dolgraag nog een keer met een boot 
weg. Dus zijn we naar de Spaanjerdplas aan de Maas gegaan en hebben een bootje gehuurd. 
En daar bleek wel dat Bart geen uitleg nodig had hoe je een buitenboordmotor moest 
bedienen, dat had hij de week daarvoor al vaak gedaan. Dus konden we met een ervaren 
schipper gerust scheep gaan, en hebben heerlijk een paar uur gevaren. 

   
 
Gisteren was het weer toch wel wat minder geworden en dus zijn we met de auto op pad 
gegaan richting zuid Limburg om daar wat rond te touren. En daar waren we op tijd bij het 
plaatsje Eijk aan het ‘miljoenenlijntje’ om de aankomst en vertrek van de stoomtrein van de 
ZLSM mee te maken. Daar vandaan zijn we naar station Simpelveld gereden om nog wat 
langer van kolen, stoom en de bijbehorende nostalgische lucht(vervuiling ;-) te kunnen 
genieten. Vervolgens zijn we door het prachtige heuvellandschap langs de grens met België 
gereden en kwamen zo aan in Gulpen, waar we in een oude watermolen die was omgebouwd 
tot restaurant hebben genoten van een heerlijke pannenkoek. Want zelf pannenkoeken bakken 
is wel heel gezellig, maar als je het met zo’n …pan moet doen als in het gemiddelde 
vakantiehuisje staat, dan wil je daarna toch nog wel een keer een echte pannenkoek :-))  

   
 
Vanmorgen was het weer tijd om in te pakken en naar huis te gaan. Dat ging gelukkig allemaal 
vlot, en ook onderweg hadden we geen last van files (al hadden we er over de middenvangrail 
wel goed zicht op…), zodat we begin van de middag weer thuis waren. Omdat het merendeel 
van de post tegenwoordig voor Bart is, konden we onze aandacht geven aan het opruimen van 
de spullen, dus dat was ook vlot gebeurd ;-) 
Van het LUMC was er een brief gekomen dat Bart niet maandag 25, maar donderdag 28 juli 
verwacht wordt voor de laatste onderzoeken (hart echo, CT thorax scan en MRI scan van z’n 
arm) voor de operatie op 4 augustus. We hebben nog even met Leiden gebeld of deze 
datumwijziging inderdaad de bedoeling was, maar dat bleek zo te zijn. En zo kunnen we dus 
voorzichtig de plannen voor de komende week gaan maken. Tim en Mieke zijn het logeren nog 
lang niet zat, dus die gaan het er de eerste helft van volgende week nog even van nemen. En 



Bart is al weer zo’n poos weg geweest dat hij zich thuis met z’n computer en z’n vrienden vast 
wel zal vermaken. 
 
Al met al kunnen we terugkijken op twee waken waarin we heerlijk hebben genoten van 
vakantie vieren, als gezin of in ander verband. We hadden natuurlijk gehoopt dat de plannetjes 
die we hadden gemaakt ook konden doorgaan. Maar nu we - ondanks de hele 
voorgeschiedenis met chemokuren - zagen hoe goed het met Bart ging, dat hij de hele 
Zuiderzeevaart mee kon maken (en hoe!) en we vervolgens ook nog een week samen op 
vakantie konden, realiseren we ons dat we weer een wonder hebben gezien van onze goede 
God en Vader in de hemel. Fantastisch. Loof de Heer! 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 30 juli 2005 22:01 

Subject: Kammankementen - vervolg 31 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Vergeleken met de voorgaande weken was de afgelopen week weer heel gewoon: lekker thuis. 
Alhoewel, Tim was de eerste helft van de week nog uit logeren in Zwolle. Hij had het daar 
prima naar z’n zin en wilde nog niet naar huis, maar we hebben hem woensdagavond toch 
maar weer opgehaald. Niet in de laatste plaats omdat er donderdag weer Oud-Veluwse markt 
zou zijn in het dorp. En een onderdeel daarvan is de kleedjesmarkt, waar ook Tim en Mieke 
weer aan mee zouden doen. Een ideale gelegenheid voor iedereen: voor ons om overtollige 
zaken kwijt te raken, en voor de kids om op die manier hun zakgeld aan te vullen. En beide 
doelen zijn heel aardig bereikt, niet in het minst omdat het weer erg meeviel; de regenbuien 
die waren voorspeld bleven gelukkig uit. 
 
Donderdag ben ik met Bart naar Leiden gaan voor diverse onderzoeken. We waren er rond elf 
uur, en er was zowaar een kamer voor Bart gereserveerd. Het aanprikken van de port-a-cath 
ging gelukkig goed, zodat er ook direct bloed kon worden afgenomen voor onderzoek. Om 
twaalf uur moesten we als eerste een hart-echo laten maken, en dat is geen vervelend 
onderzoek. Rustig op een onderzoeksbank liggen en kijken wat er op de monitor verschijnt. 
Wel bijzonder dat je op deze manier gewoon je hart kunt bekijken! Alles zag er goed uit 

gelukkig, net als vorige keren. 
Even na drie uur was Bart aan de beurt voor de MRI-scan. Voordat de scans 
van z’n arm werden gemaakt mochten we eerst proberen hoe sterk het 
magneetveld in de scanner wel is: drie grote paperclips in elkaar haken, 
eentje beetpakken en dan naar de scanner lopen. Als je vlakbij de scanner 
bent worden de paperclips bijna uit je hand getrokken, zo sterk is het 
magneetveld! Toen Bart de paperclips losliet vlogen ze met een enorme 
snelheid door de scanner. 

Vervolgens mocht Bart plaatsnemen op de ‘ligplank’ van de scanner. Om te voorkomen dat ook 
hij net als de paperclips zou worden gelanceerd had hij van tevoren al z’n bril afgezet, sleutels 
uit z’n broekzak, etc. ;-) En toen alles op z’n plek lag en goed was gefixeerd, werd hij zo de 
scanner in geschoven. De scanner maakt een behoorlijke herrie en daarvoor had Bart 
oordopjes in gekregen. Maar het vervelendste is toch wel dat het zo lang duurt; alles bij elkaar 
toch zeker drie kwartier stilliggen in een nauwe pijp waar het erg warm was. Maar Bart was 
erg flink, zodat het toch goed ging. Achteraf zei hij dat hij een paar keer op het punt had 
gestaan om op de bel te duwen dat het niet meer ging. Maar de wetenschap dat het dan alles 
bij elkaar nog langer zou gaan duren stimuleerde hem voldoende om vol te houden. 
Hierna gingen we weer naar een andere onderzoeksruimte voor de CT thorax scan (van de 
longen). Dit was gelukkig met een klein kwartiertje weer klaar, zodat we daarna terug konden 
onze spullen ophalen. Bij de kamer teruggekomen, bleek dat er inmiddels eten was. Dus dat 
eerst maar opgegeten. En daarna zijn we weer naar huis gegaan. 
 
Tussen de verschillende onderzoeken door hebben we dr. Bresters nog even gesproken. Die 
meldde dat de operatie van Bart een week is verzet, van donderdag 4 naar donderdag 11 



augustus. Reden hiervan was dat prof. Taminiau er volgende week niet is. Hij had aangegeven 
dat hij verwachtte dat het best een complexe operatie zou kunnen worden en dat hij die graag 
zelf wilde doen. Wel hebben we waarschijnlijk volgende week een voorbespreking met de 
artsen over de operatie. Dan hopen we ook meer te horen over de resultaten van de 
onderzoeken van donderdag. 
 
Bart heeft er totaal geen probleem mee dat het een week langer gaat duren. Hij voelt zich 
prima, en kan weer van alles doen. En daar geniet hij maximaal van. Ook voor volgende week 
heeft hij al weer allerlei afspraken geregeld. We zijn blij met en voor hem dat het nu zo goed 
gaat. Ook dat zijn geschenken van onze God. De toekomst leggen we dan ook vol vertrouwen 
in Zijn handen.  
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: donderdag 4 augustus 2005 23:48 
Subject: Kammankementen - vervolg 32 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Gistermorgen werd Jannine gebeld door dr. Bresters uit Leiden. Men had de scans van vorige 
week bekeken, maar wilde graag nog een paar extra scans en foto’s om e.e.a. nog beter te 
kunnen beoordelen. En dus mochten we vanmorgen vroeg weer richting Leiden. 
Bart was gisteren uit logeren bij (over)grootmoeder Schreuder, iets wat hij altijd graag doet. 
Hij en oma hebben het erg goed samen (de foto is van de bruiloft onlangs, vandaar het pak ;-
), dus bij haar logeren was een van de dingen die hij nog op z’n lijstje had staan vóór de 
operatie. Gisteravond hebben we hem weer opgehaald. 
 

   
 
Vanmorgen om half zeven ging de wekker, en tegen half negen waren we weer in het LUMC. 
Het maken van de scans en foto’s ging gelukkig heel snel. Daarna moesten we een poosje 
wachten op de beoordeling door de artsen, want aansluitend zouden we een gesprek hebben 
over de resultaten en wat dit voor de operatie zou betekenen. 
Dr. Bresters begon het gesprek met de mededeling dat ze slecht nieuws had. Ze waren 
bezorgd over wat ze gezien hadden op de foto’s en scans. Hieruit bleek nl. dat de tumor toch 
minder op de kuren had gereageerd dan gehoopt. Na de eerste paar keer lijken de kuren niet 
veel effect meer gehad te hebben; een deel van de tumor is nog actief, en er is zelfs een 
plekje bij gekomen, hoger in z’n arm. 
Toch ziet men het nog steeds zitten om te proberen zijn arm te behouden bij de operatie. Deze 
wordt wel complexer omdat door die nieuwe plek die is gevonden ook het bovenste deel van 
het bot eruit moet, en er dus de nodige reconstructie in het schoudergewricht moet worden 
gedaan. Bij de ‘botbank’ is nu een aanvraag gedaan voor een passend stuk donorbot en daar 
wordt nu wereldwijd naar gezocht. Men hoopt dat dit dinsdag beschikbaar is. 
 
Over de longfoto’s vertelde ze dat het plekje dat vorige keer was gesignaleerd er niet meer 
zat; maar er waren wel drie nieuwe plekjes gezien die iets groter waren. Men gaat binnen 
Europa navragen of hier soortgelijke ervaringen mee zijn, om zo de best mogelijke 
behandeling te kunnen toepassen. Mocht hiervoor een operatie nodig zijn, dan zal die pas later 
worden uitgevoerd. De operatie van de arm heeft nu hoogste prioriteit. 



Bart zal hiervoor a.s. woensdag worden opgenomen. Die middag zullen we dan de artsen nog 
wel weer spreken om van hun de laatste stand van zaken te horen voor de operatie van 
donderdag 11 augustus. 
 
Bart zelf was niet bij het gesprek met dr. Bresters aanwezig, dat wilde hij niet. “Legt u het 
thuis maar uit, dat heb ik liever” had hij van tevoren gezegd. 
Het was inmiddels al middag geworden, en op weg naar huis hebben we even een hapje 
gegeten. Bart had al eens gezegd dat hij nog eens in het brugrestaurant (over de A4) wilde 
eten, dus daar was nu een mooie gelegenheid voor. Het was mooi weer en we hadden prachtig 
uitzicht op Schiphol, zodat Bart en Mieke om de drie happen konden melden dat er alweer een 
vliegtuig opsteeg. 
Tim was niet mee, want die had geen zin om zo lang in het ziekenhuis rond te hangen. Gezien 
ons etentje had hij daar wel een beetje spijt van. Maar verder heeft hij een leuke dag gehad 
bij Alwin. 
 

   
 
Onderweg naar huis heeft Bart meteen Peter gebeld, die eigenlijk vanmorgen al zou komen. 
Dus die arriveerde niet lang nadat we thuis kwamen, en de mannen togen meteen naar boven 
om zich over de computer en hun warhammer te ontfermen. Na nog wat telefonische 
vergaderingen voor de baas was het ook voor mij tijd om wat ontspanning te zoeken. En waar 
zouden we zijn zonder de trein? ;-)  Jannine ging weer verder met het dekbedovertrek dat ze 
voor Mieke aan het maken is; eigen ontwerp natuurlijk! Ze is de laatste tijd erg moe, alle 
moeheid komt er nu toch wel uit. Maar lekker creatief met je handen bezig zijn is dan een 
leuke afleiding. 
 
En ondertussen hebben we de mogelijkheid om onze gedachten op een rijtje te zetten. Het 
was vandaag al met al heftig nieuws, waar we wel van geschrokken zijn en waar we verdrietig 
van worden. Dat kost tijd om een plekje te geven. Maar tijdens die overpeinzingen komt ook 
steeds weer naar voren dat we een Vader in de hemel hebben. Hij was er ook vandaag bij, en 
voor Hem was het geen verrassing. Hij leidt ons leven en dat van Bart. Wij kennen zijn plan 
met ons leven niet, maar we willen wel graag ons leven in Zijn hand leggen. Want daar zijn we 
veilig, wat er ook gebeurt. 
 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: woensdag 10 augustus 2005 0:45 
Subject: Kammankementen - vervolg 33 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Nog even een berichtje van ons voordat we woensdagochtend onze biezen pakken en naar 
Leiden gaan. 
We hebben kunnen genieten van de afgelopen dagen. Eerst hadden we nog het idee om het 
weekend ergens heen te gaan, maar de weersvooruitzichten brachten ons al snel op andere 
gedachten. En dus hebben we heerlijk een weekendje thuis doorgebracht en hebben heel 
gezellig van alles samen gedaan: spelletjes, koekjes bakken, met de lego spelen en heerlijk 
lachen om Louis de Funes. En dat Bart post nog steeds erg waardeert is ook wel duidelijk. 
 



   
 
Gisteren en vandaag was het thuis erg rustig, want zowel Bart als Tim waren uit logeren. Begin 
van de avond kwamen ze weer terug, en ze hadden het allebei erg naar hun zin gehad. 
Kortom, het was heerlijk om zo met elkaar te kunnen genieten van allemaal fijne dingen. 
De zorg is daarmee niet weg, maar er is meer dan dat. God is trouw en Hij doet wat Hij 
beloofd heeft, dat merken we in zoveel dingen. In de rust die we toch krijgen om alles te 
verwerken wat op ons afkomt. En in al die mensen die om ons heen staan. Zo is er door 
mensen bij ons uit de kerk spontaan een bidstond georganiseerd voor maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond, om samen voor ons te bidden. Hartverwarmend! Juist in de huidige situatie 
beseffen we dat we zelf machteloos staan, en dan is het fantastisch dat we door zoveel 
mensen worden opgedragen aan God onze Vader, die alle macht heeft en regeert! 
 
Woensdagmorgen wordt Bart rond half elf in het LUMC verwacht. We gaan er met z’n allen 
heen en kunnen de komende dagen als gezin in het Ronald McDonaldhuis terecht. Hoe het 
allemaal precies zal gaan weten we natuurlijk niet, dat zal ons wel duidelijk worden. 
Vanavond bij het naar bed brengen heb ik nog even met Bart gepraat, ook hoe hij er nu 
tegenaan keek. Over de operatie maakt hij zich niet zo’n zorgen, “daar merk ik toch niks van”. 
Wel vraagt hij zich af hoe het na de operatie zal zijn, als hij wakker wordt; of hij veel last van 
z’n arm zal hebben, en of die dan helemaal kapot is. Maar mocht hij z’n arm niet meer (goed) 
kunnen gebruiken, dan heeft hij nu al ideeën wat hij dan verder kan doen. Hij beleeft het dus 
absoluut niet als een traject zonder perspectief. En dat helpt ons ook enorm natuurlijk. 
 
Wel zou hij het erg leuk vinden om veel bezoek te krijgen. De paar keer dat hij tot nu toe in 
Leiden bezoek heeft gehad in het ziekenhuis vond hij erg leuk, dus heeft hij gevraagd of we in 
de mail willen zetten dat hij dolgraag bezoek wil. Bij deze dus. Als je kunt komen, heel graag. 
Het adres is: Bart Kamman, Afdeling Kiza – J7-P, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden. 
Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je voordat je komt eerst even wilt weten hoe de vlag 
erbij hangt. Probeer ons dan gewoon even te bellen: 06-53281367. En als een telefoontje ons 
even niet uitkomt, dan is daar de voicemail om evt. een berichtje achter te laten. 
 
We sluiten af met de tekst van een kaartje dat Bart op zijn deur gehangen heeft: 

“The Lord will keep you from all harm – 

He will watch over your life; the Lord 
will watch over your coming and going 

both now and forevermore.” 
Psalm 121:7-8 

 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: vrijdag 12 augustus 2005 20:55 
Subject: Kammankementen - vervolg 34 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Inmiddels is het al weer vrijdagavond, een dag na afloop van de operatie. En zoals het zich nu laat 
aanzien is alles goed gegaan. God is groot en goed! 
 
Woensdagmiddag was prof. Taminiau al langs geweest, en die vertelde toen dat hij o.b.v. de foto’s en 
scans geen reden zag om af te wijken van het plan voor de operatie. Hij verwachtte dat zenuwen en 
bloedvaten gespaard zouden kunnen worden, wat erg belangrijk zou zijn voor de functie van de hele arm. 



Donderdagmorgen was het nog even extra spannend of alles door zou gaan, omdat het donorbot pas ’s 
morgens zou arriveren. Maar rond half twaalf kregen we te horen dat de operatie door zou gaan. Ik 
mocht mee Bart wegbrengen naar de operatiekamer, en toen hij daar om half twee rustig onder narcose 
was gegaan, begon het wachten. Omdat het wel een aantal uur zou duren zijn we o.a. Leiden in geweest. 
Men had ons telefoonnummer, dus we waren bereikbaar. 
 
Rond zes uur kwam prof. Taminiau de kamer in met de mededeling dat alles goed was verlopen. Hij had 
het bot goed kunnen vervangen, het snijvlak leek schoon, en behalve het bot had hij een spier 
weggehaald. “Maar daar kan hij wel zonder”, was zijn commentaar. De elleboog- en handfuncties had hij 
kunnen sparen. Fantastisch goed nieuws dus! 
Een poosje later mocht Jannine naar de uitslaapkamer, en rond acht uur was Bart weer terug op de 
kamer. Hij was nog duf van de narcose, maar ook rustig. En hij kon zijn hand en vingers al weer redelijk 
bewegen. 
Afgelopen nacht heb ik op een stretcher naast hem geslapen en hij heeft een rustige nacht gehad. Wel 
heeft hij niet veel kunnen slapen en heeft hij veel liggen draaien, zo goed en zo kwaad als dat ging. 
Vanmorgen was het veel meer wennen aan de nieuwe situatie. Hij was moe en slaperig, kon amper z’n 
ogen openhouden, en heeft voornamelijk stil op bed gelegen. 
 

 
 
Vanmiddag heeft Bart een paar keer een poosje kunnen slapen, en met avondeten was hij weer zo goed 
dat hij lekker een beetje kon eten. Vanavond was het eerste bezoek er al; dan is Bart op z’n best en 
geniet hij volop. Nu het bezoekuur is afgelopen, kijkt hij al weer uit naar morgenmiddag als er weer 
bezoek komt. 
Z’n arm is natuurlijk nog erg gevoelig en zit nu met een brace vastgemaakt tegen z’n buik aan. Maar via 
een drukknop kan hij zelf de hoeveelheid morfine regelen die hij krijgt, en dat gaat erg goed. Het zal nog 
wel een poosje duren voor hij weer wat mobiel is, maar de operatie ligt nu achter hem dus kan hij weer 
gaan opbouwen. Met z’n hand moet hij nu voorzichtig al wat oefeningen gaan doen. 
 
Al met al wonderen van gebedsverhoring. Vooraf de spanning voor de operatie, en of die wel door zou 
gaan. Dan te mogen meemaken hoe rustig Bart er onder is, en vol vertrouwen, is al een wonder op zich. 
En dan zo’n goede uitslag na de operatie is gewoon fantastisch. In dat alles wisten we ons gedragen door 
het gebed en meeleven van zovelen; hartelijk bedankt daarvoor. Om dan daarop zoveel goeds te mogen 
ontvangen maakt ons diep dankbaar. Bart heeft nog een lange weg te gaan, maar eens te meer heeft 
God ons duidelijk gemaakt dat we altijd en met alles bij Hem terecht kunnen. Vol vertrouwen gaan we 
samen aan Zijn vaderhand verder. 
 
Hartelijke groeten uit Leiden, 
Hans & Jannine 
Bart, Tim, Mieke 

 



-----Original Message----- 

Sent: dinsdag 16 augustus 2005 21:59 
Subject: Kammankementen - vervolg 35 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Een foto van twee uur geleden, dinsdagavond 20 uur. Makers en ophangers van het spandoek 
(bij ons onbekend :-) hartelijk bedankt! 

 
Wat een wonder! Vijf dagen geleden kwam hij ’s avonds na de operatie terug op de 
ziekenhuiskamer, en nu is hij al weer thuis. 
 
Volgende week maandag moet hij weer naar Leiden voor de volgende chemokuur. Dus tot die 
tijd heerlijk thuis! 
Hij voelt zich goed en z’n arm zit middels een brace goed vast, zodat hij er niet veel last van 
heeft. In het ziekenhuis heeft hij met de fysiotherapeut heel voorzichtig wat geoefend en dat 
ging goed. Prof. Taminiau was daar heel tevreden over. Liggend op bed mag hij af en toe 
voorzichtig een beetje oefenen, om ervoor te zorgen dat z’n elleboog niet helemaal vast gaat 
zitten. Volgende week als hij moet kuren gaat hij met de fysiotherapeut weer verder. 
 
De vakantie zit er nu ook bijna op. Tim gaat volgende week op brugklaskamp; en daarna 
begint voor hem ook de school weer, zij het nu de middelbare. 



Voor Mieke was de vakantie al over, zij is gisteren weer naar school gegaan, nu in groep 7. En 
zelf moest ik gisteren ook weer voor de baas aan de slag, zij het dat ik een deel thuis heb 
gewerkt om zo Tim en Mieke wat in de gaten te kunnen houden. Jannine kan nu na bijna een 
week Leiden ook weer eens een weekje thuis zijn. Ze heeft zich de afgelopen dagen prima 
vermaakt met foto’s inplakken, maar weer in je eigen huis zijn is toch zeker zo prettig. 
 
We zijn verwonderd en dankbaar over hoe voorspoedig alles gegaan is de afgelopen dagen. 
Waar wij soms tegen dingen als een berg kunnen opzien, hebben wij een machtige God die 
alles overziet. Aan Hem alleen de eer! 
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 

Sent: zondag 21 augustus 2005 21:03 
Subject: Kammankementen - vervolg 36 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Bij deze even een kort berichtje van ons. 
Inmiddels is Bart al weer bijna een week thuis na de operatie, en hij heeft het goed gehad. Hij 
is bij vrienden op bezoek geweest, veel vrienden zijn langs geweest en hij heeft uren kunnen 
computeren. 
Dinsdagmorgen moet hij zich bijtijds weer melden voor de achtste chemokuur. Daarom gaat 
Jannine met hem maandagavond al naar Leiden en overnachten ze in het Ronald 
McDonaldhuis. Het wordt weer dezelfde kuur als de vorige, dus de verwachting is dat hij 
donderdagavond of anders vrijdagmorgen weer thuis is. 
Als je in de gelegenheid bent om op bezoek te komen, dan doe je Bart daar zeker een plezier 
mee; bel Jannine even op om e.e.a. af te spreken (06-38419983). 
Het adres is: Bart Kamman, Afdeling Kiza – J6, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden. 
 
We wensen jullie allemaal een goede week toe. 
 
Hartelijke groeten,  
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zaterdag 27 augustus 2005 22:57 
Subject: Kammankementen - vervolg 37 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Donderdagavond kwamen Bart en Jannine weer terug uit Leiden; de achtste kuur zit erop. En 
dat viel toch niet mee. Bart voelt zich behoorlijk beroerd, een vieze smaak in z’n mond en 
regelmatig het gevoel dat hij moet overgeven. Toch doet hij met eten goed z’n best en krijgt 
zo toch nog iets binnen. 
Vrijdag is er een apparaat gebracht waarmee hij z’n arm kan gaan oefenen. Geen zware 
krachttraining, maar juist z’n arm rustig neerleggen en het apparaat zorgt dan dat z’n elleboog 
langzaam strekt en buigt. Dat moet hij een paar keer per dag doen, zodat z’n elleboog 
langzaam weer wat minder stijf wordt. 
 



 
 
Komende week (waarschijnlijk dinsdag) gaan we naar Leiden om de uitslagen van de 
onderzoeken te horen. Hoe zag het weefsel eruit dat bij de operatie uit z’n arm is weggehaald, 
en hoe zit het nou met z’n longen? Vragen waar we dan hopelijk antwoorden op krijgen. Op 
basis daarvan wordt bepaald hoe we verder gaan met de kuren, dus dat is best spannend. Wat 
zal de volgende stap zijn? Wij weten het niet, maar we leggen het in de hand van onze 
hemelse Vader, die het allemaal overziet en het hele traject met ons meegaat. 
 
We zijn ook heel blij met alle meeleven en gebed. En met alle praktische hulp. Deze week 
hebben een aantal vrouwen geholpen het huis een beurt te geven, en vanmorgen hebben de 
buren de hele coniferenhaag geknipt. Heel hartelijk bedankt allemaal. 
We wensen jullie allemaal een goede zondag toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 
Sent: maandag 29 augustus 2005 22:58 
Subject: Kammankementen - vervolg 38 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We gaan niet dinsdag maar donderdagmiddag naar Leiden voor een gesprek met de artsen. 
Men verwacht dan de resultaten beschikbaar te hebben. 
Zodra we meer weten laten we weer van ons horen. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 

Sent: donderdag 1 september 2005 23:13 
Subject: Kammankementen - vervolg 39 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Vanmiddag zijn Jannine en ik naar Leiden geweest voor een gesprek met dr. Bresters. Kort 
gezegd: ze had geen goed nieuws, goed nieuws en iets wat nog niet bekend was. 
Het slechte nieuws: Uit het onderzoek bleek dat in het weefsel en bot dat tijdens de operatie is 
weggenomen nog relatief veel levende tumorcellen zaten. Dit betekent dat de chemokuren tot 
nu toe onvoldoende hebben gewerkt. Dat was iets wat men voor de operatie al wel vermoedde 
op basis van de scans, maar dit is nu vastgesteld door het weefsel te onderzoeken. Het Ewing 
sarcoom is een aggressieve tumor, en dat blijkt dus duidelijk bij Bart. 
 



Het goede nieuws: Uit het weefselondezoek is ook gebleken dat de randen van het 
weggenomen weefsel en het snijvlak van het bot schoon waren. Direct na de operatie had 
prof. Taminiau al gezegd dat het schoon leek te zijn; dat is dus bevestigd. Het plekje hoger in 
zijn arm dat bij de laatste scan was ontdekt, bleek littekenweefsel te zijn, waarvan niet goed 
meer te traceren is wat het geweest is. Dit betekent dus dat de hele tumor nu uit zijn arm is 
verdwenen. 
 
Het onbekende: Op basis van de longscans is niet te bepalen wat de plekjes in Bart’s 
rechterlong nu precies zijn. Gezien de aggressiviteit van de tumor moeten we het zekere voor 
het onzekere nemen. Dat betekent dat men middels een longoperatie de long wil onderzoeken, 
en plekjes die men aantreft weghalen. Na de operatie kan dan door weefselonderzoek worden 
vastgesteld of het wel of niet om tumorcellen gaat. 
Qua behandeling zitten we nu in de fase dat alle tumorcellen die in het lichaam zitten, moeten 
worden verwijderd. De armoperatie was hierin de belangrijkste stap, de longoperatie moet dit 
afronden. Daarna kunnen dan de vervolgkuren worden gegeven. Bart moet echter eerst nog 
wat verder herstellen van de laatste chemokuur, dus is nu het plan dat Bart geopereerd wordt 
in de week van 12-16 september. Waarschijnlijk volgende week donderdag horen we de 
precieze datum. 
 
Als de longoperatie en het onderzoek daarna is geweest, wordt bepaald welke vervolgkuren 
Bart nog gaat krijgen. Het longonderzoek moet m.n. uitsluitsel geven op de vraag of ook 
aanvullende bestraling van de longen nodig is. Vraag is ook nog of de arm lokaal bestraald 
moet worden. Maar gezien het feit dat de tumor helemaal uit de arm verwijderd lijkt te zijn, 
ligt dit niet direct voor de hand. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, omdat eventuele 
bestraling zeer nadelig is voor de genezing van de arm na de operatie. 
 
Kortom, we zijn blij met het goede nieuws, het slechte nieuws hadden we wel zien aankomen. 
Verder is nu duidelijk wat de volgende stap wordt in het behandeltraject, nl. de longoperatie. 
Dit is best een ingrijpende operatie, niet zozeer vanwege de duur ervan, maar wel omdat er 
een behoorlijke wond ontstaat die weer moet genezen. Dat heeft tijd nodig, en zal zeker in het 
begin best pijnlijk zijn. 
Desondanks houden we de moed erin. Het goede verloop en resultaat van de armoperatie, het 
goede herstel van Bart daarna, de kracht die we krijgen om dit hele traject te gaan en de 
goede moed die Bart houdt ondanks de zwaarte van de behandelingen, het is allemaal 
verhoring van de vele gebeden aan onze hemelse Vader. Ook de toekomst blijven we daarom 
vol vertrouwen in Zijn handen leggen. 
 
Bij dit alles gaat het goed met ons als gezin. Bart herstelt goed van de kuur, al is hij vaak nog 
wel erg moe. Maar tussendoor vermaakt hij zich prima; z’n laptop is hierbij een geliefd 
apparaat dat hem de nodige afleiding bezorgt. Is het niet om schoolwerk te doen, dan is het 
wel om lekker Runescape te spelen. De foto hieronder is waarschijnlijk tijdens het laatste 
gemaakt, en niet tijdens het oefenen van Duitse woordjes ;-)  Hij is erg serieus met z’n 
schoolwerk bezig. Het werk dat hij had opgekregen ter afronding van klas twee (voornamelijk 
wiskunde, duits en nederlands) heeft hij afgerond. En nu is hij druk bezig met het werk dat hij 
opgekregen heeft voor klas drie. Bart krijgt nu thuis begeleiding, en dat is inmiddels al twee 
keer geweest. Bart vindt het erg plezierig zo, en dat motiveert hem ook om z’n werk te doen. 
Van de twee engelse leesboeken die hij had gekregen heeft hij er inmiddels al weer eentje uit. 
Ook het feit dat hij zich nu goed voelt en straks waarschijnlijk weer minder, is een stimulans 
voor hem om goed z’n best te doen. Voor ons is het fijn om te zien dat hij dit zo positief 
oppakt. 
Mieke gaat al weer een paar weken naar school, en dat gaat gewoon lekker. Hieronder poseert 
ze voor de zonnebloemen, vlak voordat ze ze ging opmeten. Zouden ze hoog genoeg zijn om 
mee te dingen naar de prijs voor de langste zonnebloem? We zullen het binnenkort weten. 
Tim heeft deze week z’n eerste echte schoolweek. Het is best een hele trap naar Amersfoort, 
maar hij is erg content met z’n nieuwe fiets en daarop is het te doen. Als hij thuis komt gunt 
hij zich nauwelijks de tijd om bij te komen, maar begint snel aan z’n huiswerk en besteedt 
daar de nodige tijd aan. ’t Is allemaal best wennen zo’n nieuwe school met steeds andere 
vakken en docenten, maar hij zal daar vast z’n draai wel gaan vinden. 
 



   
 
Tot zover ons bericht. Als er weer nieuws is, dan melden wij ons weer. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: maandag 12 september 2005 23:24 
Subject: Kammankementen - vervolg 40 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
We zijn weer twee weekenden en een werkweek verder sinds ons vorige bericht. ‘Time flies, 
when you’re having fun’ zeggen ze wel eens in goed Nederlands. Wel, ‘fun’ hebben we zeker 
gehad: Feestjes, logeren (foto: bij Gerben & Barbara), vrienden op bezoek of zelf ergens 
naartoe. Bijna teveel om op te noemen, zelfs zoveel dat we wel eens wat bijna vergaten… 
(sorry ;-). 

   
 
En verder is er ook gewoon gewerkt, op school, kantoor en thuis. De Nederlandse les van 
Jannine is weer begonnen. En Bart heeft thuis ook lekker aangepakt qua schoolwerk. Hij is 
zelfs nog even naar school geweest afgelopen vrijdag, kennismaken met z’n nieuwe klas. 
 
Morgen gaat de knop weer om. Dan gaan Bart en ik naar Leiden. Dinsdag wordt hij weer 
opgenomen, dus dat zal wel weer een lange dag worden met weinig te doen; onderzoekje hier, 
gesprekje daar, we kennen het inmiddels een beetje. De longoperatie staat voor 
woensdagmiddag gepland. (O)pa en (o)ma Kamman komen dan hier thuis, zodat Tim en Mieke 
gewoon hun vertrouwde uitvalsbasis houden voor school, muziekles, enzovoort; Jannine komt 
dan ook naar Leiden. Als alles goed gaat met Bart, gaat zij donderdagavond weer naar huis, en 
komt dan zaterdag met Mieke weer bij ons; Tim gaat dan het weekend bij een vriendje 
logeren. Zondagavond neem ik dan Mieke mee naar huis, en als Bart ontslagen wordt uit het 
ziekenhuis neemt Jannine hem weer mee uit Leiden. 
 
Net als bij vorige operatie heeft Bart goede moed. Hij ziet wel op tegen de eerste dagen na de 
operatie, want vragen als ‘Zou die wond erg zeer doen?’ en ‘Ik hoop niet dat ik veel last heb 
van die drains’ houden hem soms wel bezig. Maar aan de andere kant kan hij ook al weer 
uitkijken naar de post en het bezoek. Dus als je in de gelegenheid bent om langs te komen, 
bel vooral (06-53281367) dan kunnen we even overleggen wat het beste uitkomt. Het adres 
is: Bart Kamman, Afdeling Kiza – J7-P, p/a  LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA  Leiden. 
 



We hebben zo onze plannen gemaakt voor de komende dagen, Deo Volente, oftewel ‘de mens 
wikt, maar God beschikt’. En dat laatste is maar goed ook, want zo heel ver vooruit kijken 
kunnen wij toch niet. Daarom willen we ons blijven laten leiden door onze hemelse Vader, in 
het vertrouwen dat Hij weet wat goed voor ons is. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 
-----Original Message----- 

Sent: zaterdag 17 september 2005 20:23 
Subject: Kammankementen - vervolg 41 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Dit keer een berichtje uit Leiden, waar we al weer een paar dagen zijn. 
Dinsdagmorgen zijn Bart en ik naar het LUMC vertrokken. Onderweg nog even koffie wezen drinken in 
Soest, zodat Bart nog even z’n nieuwe neefje Ruben kon zien (en vasthouden natuurlijk!). Aan het eind 
van de ochtend waren we weer in Leiden. Zoals gebruikelijk gaat zo’n dag voor de operatie voorbij met 
wat gesprekjes, onderzoekjes enzo. Omdat de anesthesioloog dit keer niet de port-a-cath wilde 
gebruiken hoefde Bart nog niet te worden aangeprikt. En dus wilde Bart liever niet in het ziekenhuis 
slapen, maar gezellig met mij in het Ronald McDonaldhuis. Hij stond immers pas voor woensdagmiddag 
op de operatieplanning. Dus gauw gevraagd of dit mocht, en warempel, we kregen toestemming. Dus 
zijn we na het avondeten uit het ziekenhuis vertrokken en hebben ’s avonds lekker samen een film 
gekeken in het Ronald McDonaldhuis. 
We hadden de wekker vroeg gezet, want Bart mocht vanaf 7 uur ’s morgens niet meer eten of drinken. 
En dus hebben we om kwart voor 7 samen een kopje thee en een half croissantje verorberd. Vervolgens 
weer lekker onder de wol gekropen. Omdat we pas om tien uur weer in het ziekenhuis hoefde te zijn had 
ik het alarm van m’n mobieltje gezet, en zo vertrokken we snel weer naar dromenland. 
Om half negen ging m’n mobiel af, maar die werd met een druk op de knop weer snel het zwijgen 
opgelegd. Maar warempel, twee minuten later ging ‘ie weer af. Dus weer wat knoppen beroerd om aan 
het gepiep een einde te maken. Maar wel vreemd, want ik had het alarm toch al uitgezet?... Zou er 
iemand gebeld hebben soms? Maar het nummer was niet te achterhalen. Nou ja, als het belangrijk is, 
laten ze wel een voicemailtje achter. 
Een minuut later weer gepiep: een voicemail. Toch maar eens horen wat er aan de hand is. Blijkt het de 
zuster van de afdeling te zijn: de operatieplanning was omgegooid, en Bart mocht al naar beneden 
komen. Oops! En hij was nog niet eens boven ;-)  Dus gauw Bart wakker gemaakt, gebeld dat we eraan 
kwamen, snel aankleden en spullen pakken, en naar het ziekenhuis terug. Daar werden we al opgewacht 
en was het omkleden geblazen om naar de OK te gaan. Daar hadden we inmiddels ervaring mee, en zo 
waren we om kwart over 9 al op de OK. Bart kreeg een infuus in z’n hand, en dat deed wel even smerig 
pijn ondanks de verdovingspleiser die we direct na het opstaan hadden opgedaan. Nadat alle stickers en 
kabeltjes waren aangesloten (foto links) was iedereen er klaar voor en ging Bart om half 10 rustig onder 
narcose. 
 

  
 
Tegen kwart voor 12 kwam dr. Braun me vertellen dat de operatie prima en volgens plan was verlopen. 
Hij had inderdaad de plekjes onderin Bart’s long gevonden en verwijderd. Ook een paar verkleurinkjes 
wat hoger in de rechter long had hij voor de zekerheid weggehaald. Maar dat konden net zo goed kleine 
lymfkliertjes zijn, dus niet iets om ons meteen ongerust over te maken. 
Kort daarna kwam ook Jannine binnen. Zij had woensdagmorgen nog haar lessen gegeven, zij het wat 
korter dan anders. En na binnenkomst kon ze gelijk door naar de uitslaapkamer, waar Bart inmiddels ook 
was gearriveerd. Na een poosje werd gebeld of ik daar ook naartoe wilde komen. En daar hebben we 
gedrieën een paar uurtjes doorgebracht. Niet dat dat medisch noodzakelijk was, maar Bart vond het daar 
wel prettig; het was er niet druk, en de zuster was erg aardig! 
Tegen 4 uur zijn we teruggegaan naar de kamer. Bart had nu een kamer alleen, wat wel erg prettig was; 
veel rustiger, en met mooi uitzicht op het station, dus altijd wel wat te zien (zo niet voor zoon, dan wel 



voor vader ;-). ’s Avonds kwam dr. Braun nog even langs om te kijken hoe het met Bart was (foto 
rechts). 
 
Na de operatie had Bart naast de operatiewond (toch zo’n 10 cm) ook twee drains, die op een 
vacuümslang waren aangesloten; een voor het afvoeren van ‘valse lucht’ en de ander voor het afvoeren 
van wondvocht. De eerste longfoto’s die na de operatie waren gemaakt, lieten zien dat z’n rechterlong 
weer goed ontplooid was. 
Omdat er niet veel vocht uitkwam mocht donderdagmorgen het vacuum er al af. De longfoto die 
aansluitend werd gemaakt gaf aan dat alles nog steeds in orde was. En daarom werden vrijdagmorgen 
vroeg de beide drains afgeklemd. ’s Middags hoorden we dat de longen er - op de foto’s die 
vrijdagmorgen weer waren gemaakt - nog steeds goed uit zagen. En dus mochten de drains eruit. 
Gezien Bart’s eerdere ervaring met het eruithalen van een drain was dat iets waar hij wel erg tegenop 
had gezien. Hij had dat ook aangegeven en gevraagd om een roesje. En dat kon geregeld worden. 
Samen met de morfine die Bart zich regelmatig toediende, zorgde dit ervoor dat hij behoorlijk van de 
wereld was. Of zoals hij zelf zij: “Je hebt het gevoel dat je erbij bent, maar toch ook niet echt.” Het eruit 
halen van de drains ging snel en goed. Pas terug op de kamer had Bart echt door dat ze eruit waren, en 
kon hij ook de spanning kwijt die hij toch wel had opgebouwd. Hij was nog erg duf en moe, en heeft 
vervolgens een poos geslapen. 
 
Inmiddels is het zaterdagavond. Bart heeft nog wel veel last van de wond, maar hij gaat ook vooruit. Nu 
de drains eruit zijn kan hij zich iets makkelijker bewegen. Ook zijn linkerarm gaat goed vooruit. Dat is 
zeker ook te danken aan prof. Taminiau. Hij is aan het begin van de operatie even bij Bart geweest om te 
helpen hem goed neer te leggen. Voor de operatie aan Bart’s rechterlong moest hij namelijk op zijn 
linkerzij liggen. En dat zou met geopereerde linkerarm lastig gaan. Prof. Taminiau heeft van de 
gelegenheid – Bart was al onder narcose – meteen gebruik gemaakt om zijn linkerelleboog even goed te 
buigen en te strekken, zodat evt. verklevingen van de spieren weer los zouden gaan. En dat heeft nogal 
een verschil gemaakt! Voor de operatie kon Bart z’n elleboog bewegen tussen ongeveer 70 en 110 
graden (volledig gestrekt is 0 graden), inmiddels kan hij bewegen tussen 30 en 140 graden! Iets wat 
anders weken en weken oefenen had gekost. 
 
Vanmorgen zijn er weer foto’s van de longen en ook van Bart’s linkerarm gemaakt. We hebben al 
gehoord dat de arm er goed uit ziet; op de plek waar het donorbot aan Bart’s eigen bot is vastgezet (de 
plaatjes en schroeven zijn overduidelijk te zien op de foto) begin zich al wat bot te vormen. Nu is het nog 
even wachten op de uitslag van de longfoto’s. Als die ook goed zijn, is er wat de longartsen betreft geen 
reden meer om Bart te houden; dan ligt het eraan hoe Bart zichzelf voelt en of hij zich weer voldoende 
kan bewegen. 
 
Al met al een heel verhaal. Met veel reden tot dankbaarheid. Wat hebben we een goede God die ons met 
Zijn zorg omringt! 
We hopen dat Bart verder opknapt, zodat hij binnenkort ook weer naar huis kan. 
Volgende week dinsdag nemen we contact op met een van de oncologen, om een afspraak te maken over 
de uitslag van het weefselonderzoek en het vervolgtraject van de chemokuren. 
 
Vanuit Leiden wensen we jullie een gezegende zondag toe. 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 
 

-----Original Message----- 
Sent: dinsdag 20 september 2005 21:57 
Subject: Kammankementen - vervolg 42 
 

 “Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob, 

 alles verwacht van de Heer, zijn God, 

 van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 de zee en alles wat erin leeft, 

 van Hem die trouw blijft, altijd.” 
                                                       Psalm 146: 5, 6 – Groot Nieuws vertaling 

 
Lieve familie en vrienden, 
 
Goed nieuws!! 
Allereerst: Bart is sinds gistermiddag weer thuis. De longfoto’s zagen er goed uit, de pijn was 
voldoende onder controle en Bart wilde graag naar huis. En dat met elkaar maakte dat de 
artsen aan Jannine toestemming gaven om ‘m mee te nemen naar Barneveld. 



En verder: Vanmiddag heb ik gebeld met dr. Anninga, een van de oncologen in het LUMC. En 
hij meldde gelijk dat hij goed nieuws had: uit het onderzoek na de longoperatie was gebleken 
dat er geen uitzaaiing van de tumor in de longen zat; het weggenomen weefsel bleek 
littekenweefsel te zijn waar niet meer van te achterhalen is wat het geweest is. En dat 
betekent dus dat de tumor echt alleen in Bart’s arm zat en dat z’n longen dus niet bestraald 
hoeven te worden. 
Overbodig dus om te zeggen – maar ik doe het toch – dat we hier heel erg blij mee zijn! 
 
Volgende week neemt dr. Anninga weer contact met ons op voor een vervolggesprek in 
Leiden. We gaan dan doorspreken hoe de vervolgbehandelingen eruit komen te zien en wat 
globaal de tijdslijn daarvoor gaat worden. Er volgen twee soorten behandelingen, beide met als 
doel om de kans te minimaliseren dat de tumor terug komt: 

- Nabehandeling chemo. Hiervoor zijn twee verschillende trajecten mogelijk, waarvoor 
geloot gaat worden (in het kader van het Europese onderzoeksprogramma naar de 
behandeling van Ewing sarcomen): 

o Een serie van zes chemokuren vergelijkbaar met de laatste twee kuren die Bart 
heeft gehad; 

o Een enkele zware chemokuur, kort daarop gevolgd door het terugplaatsen van 
stamcellen die destijds bij Bart zijn ‘geoogst’. 

- Bestraling van de arm. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de aangroei van het 
donorbot teveel wordt geremd of stopt en dan zou opnieuw een donorbot geplaatst 
moeten worden. Maar men wil het risico niet nemen dat er (gezien de grootte van de 
tumor) toch nog microscopische uitzaaiingen in de arm zelf blijken te zitten die zouden 
zorgen voor terugkeer van een tumor. 

 
Maar nu zijn we blij met de goede uitslag van de operatie. Bart heeft er nog wel veel last van, 
en heeft dus tijd nodig om verder te herstellen. We zijn er dus zeker nog niet, maar op dit 
moment overheerst de dankbaarheid voor het goede nieuws dat we kregen. 
 
 “Ja, de Heer wil ik prijzen, mijn leven lang.” 

                                                      Psalm 146: 2a – Groot Nieuws vertaling 

 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
-----Original Message----- 
Sent: zondag 25 september 2005 22:26 
Subject: Kammankementen - vervolg 43 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
De echo van het goede nieuws van afgelopen dinsdag heeft nog wel eventjes nageklonken, 
mede door alle reacties die we hierop kregen. Hartverwarmend! 
Na de voorbehandelingen met chemokuren en daarna het verwijderen van de tumor is nu het 
derde deel van de behandeling aangebroken, om de kans te minimaliseren dat er weer een 
tumor ontstaat. Zoals vorige keer geschreven bestaat dit deel uit chemo en bestraling. 
 
Over de chemo belde dr. Anninga afgelopen donderdag al weer. Hij had Bart aangemeld bij het 
Europees centrum dat het onderzoek naar en de bestrijding van Ewing sarcomen coördineert 
voor een loting. Dit heeft opgeleverd dat Bart nog een zestal chemokuren krijgt, vergelijkbaar 
met de laatste twee die hij heeft gehad. Morgenochtend moet Bart zich weer in het LUMC 
melden, en dan begint de eerste kuur. We hopen dat deze kuren het gewenste resultaat 
hebben, en dat het verloop ervan vergelijkbaar is met de vorige twee; toen hoefde Bart tussen 
de chemokuren door niet naar Amersfoort voor een anti-bioticakuur. Morgen ga ik met Bart 
mee naar Leiden, en dinsdagmorgen komt Jannine en zij neemt Bart dan na de kuur weer mee 
naar huis; we verwachten dat dat donderdag zal zijn. 
Het traject voor de bestraling van de arm is door dr. Anninga ook in gang gezet. Daar zullen 
we binnenkort nog verder met elkaar over doorpraten. Een van de aspecten die wel wat 
creativiteit zal vragen is de duur van de behandeling: Bart’s arm moet gedurende zes weken 



iedere dag (5 dagen in de week) worden bestraald. Maar ook aan deze ‘logistieke arm’ zal vast 
wel een mouw te passen zijn :-) 
 

  
 
Verder zijn we ook bezig geweest met heel veel gewone en ook leuke dingen. Het bleef maar 
mooi weer, en daar kun je maar beter van genieten. Overdag hadden we natuurlijk allemaal zo 
onze werkzaamheden; ook Bart doet overdag steeds het nodige voor school. Maar ook ’s 
avonds is het buiten nog wel even lekker. En dus zijn we donderdagavond samen naar het 
Henschotermeer gegaan, en hebben daar heerlijk in de avondzon gewandeld. 

 
Verder had Bart bedacht dat hij toch wel erg graag een keer een 
weekendje bij oom Bart en tante Mirjam wilde logeren. En dat had hij 
vervolgens met een telefoontje ook snel geregeld. Dus zijn we 
vrijdagavond naar het oosten des lands gereden en terwijl Jannine met 
Tim en Mieke nog even een snel bezoekje aan de Ikea aldaar brachten 
heb ik Bart op zijn logeeradres afgeleverd. 
Vanmiddag werd hij weer thuisgebracht. Hij had het prima naar zijn 
zin gehad, en ook neef Sven en nicht Thirza vonden het maar niks dat 
de logeerpartij veel te snel al weer voorbij was. Dat zal dus nog wel 
een keer z’n vervolg krijgen. 
 
Maar het feest voor Bart was nog niet over. Vanavond is hij naar een 
verjaardag van een vriend toe. Het is duidelijk dat Bart weer aan de 

beterende hand is na de longoperatie. En z’n uithoudingsvermogen-voor-leuke-dingen is ook al 
weer aardig op peil ;-) 
 
Gisteren vierden we de verjaardag van (o)pa Sleurink. Tim en ik hadden het plan opgevat om 
samen op de fiets naar Wezep te gaan. Het weer was prima gistermorgen, dus hebben we dat 
plan ook uitgevoerd. Om kwart over acht zijn we vertrokken en na een prachtige tocht dwars 
over de Veluwe (via Zeumeren, Garderen (incl. pitstop bij de warme bakker ;-), Uddel, 
Elspeet, Gortel en Tongeren) kwamen we ruim drie uur later aan. 
Jannine en Mieke waren er toen natuurlijk al lang, en na een verfrissende douche waren ook 
Tim en ik klaar om ons in het feestgedruis te storen. We waren er niet alleen op 
verjaardagsvisite en het werd erg gezellig. 
Later op de middag zijn we thuis nog even in de tuin bezig geweest. Wonderbaarlijk hoe hard 
alles groeit in een seizoen en daarom moest her en der de snoeischaar eraan te pas komen om 
e.e.a. weer wat in proporties te krijgen. 
 
Al met al kijken we terug op een paar heerlijke dagen. En de zondag als rustdag om de week 
mee te beginnen ook al zo’n geweldig iets. Kortom, we zijn dankbaar voor alle goeds dat we 
krijgen van onze hemelse Vader. 
We wensen jullie allemaal een fijne werkweek toe! 
 
 
Hartelijke groeten, 
Hans & Jannine 

 
 
 


