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Hilversum ■ De deurbel zoemt.
De deur klikt open. Handig zo’n
afstandsbediening bij zo’n drive-
inwoning als deze in Kerkelanden.
En zeker voor deze Hilversumse
voor wie de treden naar de woon-
etage een onderneming zijn van-
wege botkanker. Desondanks staat
Mariëlle Jägers (51) bovenaan de
trap voor de ontvangst. Aan tafel
met haar voet op een kussen op de
stoel tegenover haar, vanwege
blaren op de zool door bijwerkin-
gen van medicatie, vertelt ze over
hoe ze leeft met zo’n vernietigende
ziekte.

„Hoe lang ik nog heb, weet ik
niet en daar vraag ik ook niet naar.
Daar ben ik niet mee bezig”, zegt
ze stellig. „De tijd die ik nog heb,
wil ik benutten. Ik ben gestopt met
mijn werk. Genoeg leuke dingen
om mijn dagen mee te vullen. Als
ik stil ga zitten, is het finito.” 

Als een slak
Dus ging ze met haar paard wan-
delen in plaats van rijden en ver-
wisselde haar auto voor een e-bike.
„Hardlopen is mijn passie. Hard-
looptrainster zijn gaat niet meer.
Nu loop ik als een slak achter mijn
groepje aan”, zegt ze schouder
ophalend.

„En na het douchen op de club
vraag ik of iemand mijn bh dicht-
maakt. Zonde van de energie om
geen hulp te vragen”, wil ze ook
anderen in een vergelijkbare situ-
atie op het hart drukken. „Ik ge-
bruik mijn energie liever voor
leuke dingen. Dingen die mij ener-
gie geven. Zoals iets voor anderen
doen.” Daarom is ze nog altijd
actief als vrijwilliger voor ’haar’
Gooise Atletiek Club, draait bar-
diensten en helpt bij evenementen.

Improviseren
„Ik ben heel goed geworden in
plannen en improviseren”, lacht ze.
„Mijn dagen deel ik in in blokken
om mijn energie te verdelen. In
mijn hoofd ben ik vijftig, maar
mijn lichaam is tachtig. Dat heeft
tussendoor een uurtje rust of slaap
nodig. Als ik een dagje doorga, dan
ben ik de dag erna niets waard.” De
kanker heeft zich vanuit haar heup
verspreid in het skelet. Stap voor
stap levert ze in. „Soms moet mijn
man me ’s avonds uitkleden. En
nee, ik kan ’m niet meer op de
bank bespringen”, voegt ze er met
een knipoog aan toe.

Ze wil doorgaan, meedoen en
zelfstandig blijven, al zijn daar
hulpmiddelen voor nodig. Een
rolstoel om door de stad of het
museum te ’slenteren’, een traplift

naar de bovenste slaapverdieping.
„Zelf geregeld met mijn schoonva-
der. Jammer dat dat niet meteen
via het wmo-loket van de gemeente
kon, toen ik na de diagnose in een
rolstoel moest. En nu krijgen we
die traplift niet vergoed.” De thuis-
zorg helpt in de ochtend opstarten
en douchen. „Dat geeft mijn man,
die vroeg naar zijn werk de deur
uitgaat, rust en bespaart mij ener-
gie.”

Loket
„Als je steun of hulp wilt of zorg
nodig hebt, dan is het in deze fase
soms echt wel zoeken bij welk
loket je moet zijn”, zegt de vrouw
die 27 jaar als doktersassistente
werkte. De mogelijkheden voor
mensen zoals zij tussen leven en
dood en van palliatieve zorg zijn
vaak niet bekend. Daarom deelt
Jägers haar verhaal en worden er in
de week van de palliatieve zorg (zie
kader) allerlei activiteiten georga-
niseerd. Ze weet dat Tergooi een
palliatief team heeft, gespeciali-
seerd in zorg in de laatste levensfa-
se. Contact heeft ze nog niet ge-
legd. „De pijnpoli van het AVL
helpt me goed.”

Andere ondersteuning vindt ze
bij Viore, het inloopcentrum voor
mensen met kanker. Jägers komt er
elke week om te schilderen, vilten
of boetseren -sinds speksteen be-
werken niet meer gaat. „Ik moest
over de drempel van het onbeken-
de heen en had geen zin in zielige

verhalen”, bekent ze. „Maar onder
lotgenoten zijn is juist fijn, je hebt
aan een woord genoeg. Het voelt
als een warm huis, mijn tweede
huiskamer.” Voor haar prikangst
vond ze mentale hulp bij het Helen
Dowling Instituut in Utrecht.

Aangetast
Goede Vrijdag 2019. „Een slechte
vrijdag”, concludeert Jägers. Die
dag bleek haar rechterheup op de
PET-scan al drie, vier centimeter
aangetast te zijn. De verklaring
voor ’wat pijn in de lies bij hardlo-
pen’. Járen eerder had ze al borst-
kanker gehad. Tien jaar was ze
schoon, na een tweejarig traject
met chemo, borstamputatie, be-
straling en daarna een reconstruc-
tie. En dan toch weer heel slecht
nieuws. „Ik was zó teleurgesteld in
mijn lichaam. Ik heb dat weekend
het hele huis leeg- en opgeruimd.
Als een soort verwerkingsproces.
Als ik dan toch doodga, dan met
een ’schone lei’. Daarna heb ik de
knop omgezet: het leven is nog
hartstikke mooi. Er zijn genoeg
leuke dingen te doen.”

Zoals drie weken later trouwen
met Aswin (46). De kaarten waren
voor de diagnose de deur al uit; een
bizarre samenloop van vreugde en
verdriet. Ze diept uit haar handtas

aan de stoel een boekje op om de
trouwfoto’s te laten zien. Later
vertelt ze in een ander boekje al te
hebben opgeschreven hoe ze de
laatste fase en het afscheid ziet. „Ik
ging namelijk als steun voor een
lotgenoot mee naar een bijeen-
komst hierover bij Viore. Maar de
vragen en opdrachten zetten mij
ook aan het denken en gaven me
inzichten.”

Oma
„Ik heb het eerst voor mezelf moe-
ten uitdokteren”, vertelt ze open-
hartig. „Stukje bij beetje bespreek
ik het met mijn man en twee doch-
ters (18, 22 jaar). Anders wordt het
te zwaar.” Dat ze beslist geen pijn
wil lijden, heeft ze met huisarts en
gezin besproken. De crematie
graag in Bilthoven, de foto heeft ze
al uitgezocht, net als de afbeeldin-
gen op de rouwkaart. „Alleen de
tekst weet ik nog niet: iets van ’Ik
ben geweest, het was een feest”’,
brengt ze lachend wat luchtigheid
in het onderwerp. „Het lastigste is
niet te weten wanneer en hoe het
eindigt. Maar dat geldt voor ieder-
een. Ik leef nu, voor mijn man en
mijn kinderen. En weet je wat?”
blikt ze stralend vooruit. „Ik word
binnenkort oma. Dat wordt genie-
ten!”

ZI EK Mariëlle Jägers geniet van haar leven, terwijl de dood nadert

’Het leven is nog
hartstikke mooi’

De diagnose betekende een aankondiging van het
einde van haar leven. Na een weekendje woest huis-
houden zette de ongeneeslijk zieke Mariëlle Jägers
de knop om. „Ik kijk naar wat en hoe iets wel kan.
Het leven is nog hartstikke mooi.”

Miriam Vijge
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Over wat er wél kan, als het leven eindigt
Zaterdag 9 oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.
Om meer te delen over die zorg, hulp en ondersteuning tijdens de
laatste fase, gericht op kwaliteit van het leven ,zijn er in die week tot
en met 16 oktober allerlei activiteiten in de regio. Zoals een lezing door
Jannie Oskam over haar boek Tussenland, een overgangsgebied tussen
leven en dood ,waarin je de weg niet kent en waarvan je de taal niet
spreekt. Verder een wandeling op een begraafplaats Bosdrift, een
speciale filmavond en podcast, en open dagen bij hospices. 
Het volledige programma staat op www.palliatievezorggooi.nl
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„Ik heb het eerst voor mezelf moeten uitdokteren.”

❜❜Ik ben heel
goed geworden
in plannen en
improviseren

❜❜Stukje bij beetje
bespreek ik het
met mijn man

en twee
dochters.

Anders wordt
het te zwaar


