
Ans de Kort stelt zich voor 

 

Ik heb zin in vrijwilligerswerk! Gezien het feit dat ik ervaringsdeskundige op gebied van 

schildklierkanker (carcinoom) ben, kan ik vragen over dit onderwerp beantwoorden. 

Sinds zes jaar kan ik hierover meedenken en meepraten.  

Neem gerust contact met me op, ik heb telefonisch spreekuur op woensdagavond van 

20.00 uur tot 21.30 uur, telefoon 013 – 50 51 316. 

 

Mijn naam is Ans de Kort, getrouwd en samen hebben we; mijn man en ik drie jonge 

kinderen. Meisje, jongen, meisje. Wat mij de kracht geeft om in mijn situatie toch klaar te 

staan voor lotgenoten is optimisme. Vanuit mijn instelling probeer ik patiënten maar ook niet-

patiënten te overtuigen dat het leefbaarder is om met een positieve visie te leven … het is 

zelfs een kunst! Ik krijg daar op mijn beurt ook weer energie van. Ik doe het vooral omdat ik 

het belangrijk vind dat er begrip komt en erkenning. Mijn ervaring als patiënt is dat er te 

weinig te vinden is over dit onderwerp zeker als het gaat over uitzaaiingen en momenten met 

hypothyreoïdie. Ik heb vaak het gevoel gehad dat het maar met een korreltje zout genomen 

moest worden, in die wetenschap dat het een goed te behandelende kanker is. Er moet meer 

openheid komen, ik realiseerde me dat alleen maar een ervaringsdeskundige dit kan 

openbreken of iets kan ondernemen. Mijn moment is aangebroken. Ik ga me inzetten als 

vrijwilliger, en word een luisterend oor. 

  

Augustus 2006  

Vanaf dat moment ging alles in een sneltreinvaart. Ik was eigenlijk alleen maar aan het 

overleven, ik moet verder! Voor mijn gezin maar ook voor mezelf. Steeds weer op zoek naar 

mijn eigen ik. Wat wil ik? Wat kan ik? En wat doe ik? Tussen iedere periode; een operatie of 

een radioactieve behandeling stelde ik mezelf iedere keer opnieuw doelen waaraan ik me 

vasthield. Ik heb dit altijd als prettig ervaren en kreeg er zelfs energie van, ook al konden mijn 

lichaam en geest het eigenlijk niet aan. Ik ging nooit DOELLOOS op een stoel zitten wachten. 

De doelen die ik me stelde varieerden: het huis verven, kledingkasten opruimen, nieuwe 

meubels, vakanties, en mijn grote doel de actie PET-probe, kortom ik wilde geen tijd 

verliezen. Het waren achteraf mijn grote angsten en wensen die ik in vervulling liet gaan.  

Augustus 2006 ontdekte ik een ‘knobbel’ in mijn hals, heesheid was een gevolg, ook had ik al 

maandenlang nekpijn. Tijdens mijn werk als afdelingssecretaresse op de afdeling 

neurochirurgie had ik ook altijd al pijn. Ook runde ik daarnaast nog een schoonheidssalon en 

had ik de zorg voor de kinderen. In mijn vrije uurtjes was ik te vinden op de tennisbaan en op 

de sportschool. Ik was een actieve tante. Op school nam ik deel aan activiteiten om betrokken 

te zijn bij mijn kinderen.  

Maar na de diagnose schildklierkanker leek het erop dat alle stoppen doorsloegen. Ik werd 

letterlijk uit het veld geslagen. Bewust heb ik mijn werkzaamheden allemaal stopgezet, ik 

moest van mezelf mijn energie stoppen in het gezin; dat is het belangrijkste wat er is! Ik heb 

leren doseren tijdens mij ziekte, ook al is dat nog altijd moeilijk, lichaam en geest lopen niet 

altijd in evenwicht. De kunst is om steeds opnieuw een balans vinden.  

De eerste twee operaties (oktober en november 2006) gingen goed. Ik was relatief snel weer 

in conditie en pakte de draad langzamerhand weer helemaal op, op mijn werk na, ik koos voor 

de sport. In december van dat jaar kreeg ik de eerste radioactieve slok. Ook dat viel achteraf 

wel mee, helaas was het resultaat niet hetgeen wat artsen ervan verwacht hadden. 

Thyreoglobuline (= meetbare waarde schildklierweefsel en kankercellen in het bloed) liep 

snel op. Er werd besloten om na een half jaar de behandeling te herhalen. Pas vanaf dat 

moment ontdekte ik wat thyrax (schildklierhormoon in hoge dosis, de therapie om de TSH te 

onderdrukken) met je lichaam en geest doet. Ik omschrijf het zo: er komt een andere Ans in 



mijn lichaam en geest. Ik voel me tijdens het onttrekken (periode dat een patiënt met 

schildklierkanker geen thyrax slikt) en die weken daarna kwetsbaar, emotioneler, prikkerbaar, 

eigenlijk alle verschijnselen die je als patiënt kunt vinden op het internet zodra je specifiek op 

zoek gaat naar schildklierkanker.  

 

‘Vanuit mijn optimisme probeer ik 

schildklierkankerpatiënten met uitzaaiingen 

te ondersteunen’ 

 

Gelukkig is er op het internet enige informatie te vinden. Het eerste ziektejaar kon ik moeilijk 

praten met mijn behandelend arts, of ik vertrouwen miste, die vraag heb ik me vaak gesteld. 

Later ben ik overgestapt naar een ander ziekenhuis waar ik wel vertrouwen in had. Ik besefte 

dat vertrouwen zelfs nog meer is dan de helft van het ziek zijn. Vele telefoongesprekken heb 

ik gevoerd met mijn artsen. Ik ben een patiënt die graag op zoek gaat om duidelijkheid te 

krijgen, daar word ik rustiger van. Ik wil alles weten …  

 

Juni 2007 

De overstap van een regulier ziekenhuis in Brabant naar VU medisch centrum te Amsterdam. 

Na één jaar had ik schoon genoeg van het spannende avontuur dat veranderde in een survival, 

die met de dag zwaarder wordt. Met de arts die mijn noodkreet van het internet haalde 

wisselde ik verschillende gesprekken. Een CT-scan met contrast werd met spoed gemaakt, 

een operatie is in een no time een feit. Met een intens gevoel van opluchting ontwaak ik uit de 

narcose. Er zaten uitzaaiingen rondom de luchtpijp en stembanden. Mijn gevoel gaf signalen 

dat het nog niet goed was. Later bleek dat er ook nog verdachte kleine kliertjes in het 

mediastinum aanwezig waren. In januari volgde de derde slok. Keer op keer weer een aanslag 

op je lichaam en geest op weg naar mijn authentieke staat van herstel.  

 

Maart 2008 

Dankzij de PET-probe heb ik nog een kans gehad om uitzaaiingen te verwijderen tijdens de 

vierde operatie. De PET-probe was die bewuste dag in maart op proef in het het VUmc. 

Gelukkig was ik de aangewezen patiënt.! Dankzij mijn initiatief en enthousiasme heb ik heel 

mijn woonplaats en omgeving gemobiliseerd om geld in te zamelen voor aanschaf van de 

PET-probe. In juli jl. heb ik de PET-probe overhandigd aan de afdeling van het ziekenhuis. 

Met trots kan ik u vertellen dat door deze donatie het VUmc te Amsterdam het eerste 

ziekenhuis van Nederland is waar deze technologie voor zijn patiënten toegepast kan worden. 

Hierover kunt u meer lezen via mijn weblog of via de site van het VUmc. De vierde en vijfde 

radioactieve slok heb ik daarna nog ondergaan. Na de periodes van momenten van 

hyperthyreoïdie kon ik gaan werken aan de juiste dosering thyrax. Pas nu heb ik het gevoel 

dat ik op het goede spoor ben alhoewel er altijd onzekerheid is. ‘Het is en blijft een kunst om 

je leven te blijven leven.’  

 

September 2009 

In september 2009 ga ik me ook inzetten om als vrijwilliger een nieuw project te 

ondersteunen. Het onderwerp is ‘menslievende zorg’, hier moet nog hard aan gewerkt 

worden. Dit programma is in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. In oktober start ik met de 

opleiding NIMA-A communicatie. Ik probeer mijn leven inhoud te geven aan hetgeen mij 

kracht en energie geeft. Het is een kunst om een ziekenhuis ervan bewust te maken dat de 

patiënt niet alleen patiënt is maar nog steeds een mens met gevoel! Blijf je gevoel volgen, nee 

heb je, ja kun je krijgen. 



Ik doe het vooral omdat het zo belangrijk is dat deze groep patiënten ergens terecht kan met 

hun verhaal. Zodat er veel meer patiënten jong of oud … verder kunnen met de verwerking 

van hun situatie. 

 

Weblogs 

Lees meer over mijn verhaal op mijn weblog via www.vumc.nl/pet of mijn weblog 

http://famdekort.web-log.nl  

 

Ans de Kort  

  

http://www.vumc.nl/pet
http://famdekort.web-log.nl/

