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EPILOOG
Veertien jaar geleden besloot ik onderzoek te doen om te doorgronden wat ik

nog niet goed begreep. Nu het proefschrift af is, ben ik tot de conclusie geko-

men dat ik beter begrijp hoe patiënten met kanker proberen te ontkomen aan

bedreigende feiten en gevoelens. Dat komt door Ilse de Winne. Ilse is overle-

den. Met toestemming van haar broer Niels, haar wettelijk vertegenwoordiger,

mag ik over haar schrijven. Gezien de vertrouwelijkheid doe ik dat summier.

Ilse was 25 jaar oud, net afgestudeerd als psycholoog, toen bleek dat ze long-

kanker met uitzaaiingen had. Ze had nooit gerookt en altijd gezond geleefd. Ze

wist dat de behandelingen palliatief waren. De frequente bezoeken aan verschil-

lende artsen, de onderzoeken en de therapieën hoorden voor haar tot het ‘pro-

ject’ zoals ze haar ziekte noemde. Ze wilde leven, schrijven, betekenis hebben

in de wereld en vrolijk zijn. “….hoe zwaarder het allemaal wordt, hoe meer je

het lachen nodig hebt..” zegt ze in een televisie-uitzending y. Ze werd in haar

verlangens belemmerd door het ‘project’.

Ze maakte mij deelgenoot van haar moedige en ook creatieve manier van

omgaan met de ondraaglijkheid van de naderende dood. Ze hanteerde genuan-

ceerde vormen van ontkenning, vooral om haar gevoelens onder controle te

houden. Ik begreep die ontkenning. Want hoe moet dat, sterven als je 27 jaar

oud bent?

Nadat ik afscheid van haar had genomen, reed ik naar huis. Ik voelde dat ik

een vriendinnetje had verloren. Ik besefte dat ik Ilse goed kon begrijpen.

Misschien ook omdat ik me veertien jaar lang verdiept had in ontkenning bij

patiënten zoals zij en wist hoe dat verlichting bracht. Van dat besef werd ik rus-

tig. Ik draag dit proefschrift op aan haar.

y “Liefde gaat door de maag” van Heddy Honigmann, 31 januari en 19 april 2009




