
mens tot mens.

“Vlak voor mijn vijftigste verjaardag 
bleek dat ik borstkanker had en kwam 
ik in de bekende mallemolen terecht. 
Het was heftig, maar toch zag ik er nooit  
tegenop om naar het ziekenhuis te gaan. 
Iedereen was lief en behulpzaam en als ik 
verdrietig of bang was, wisten Jacqueline 
en Monique me altijd op te monteren. 
Er was ruimte voor mijn gevoelens en  
behoeften. Dat steunde me enorm.”
Julia van Dijck, borstkankerpatiënt

“Tijdens haar chemokuren heb ik  
Julia mogen begeleiden. De gesprekken 
die we voerden hadden diepgang, maar 
waren soms ook luchtig. Met name dat 
ze beperkt werd door haar toenemende  
vermoeidheid was voor Julia zwaar en 
confronterend. Voor mij voelde het als 
een voorrecht dat ze mij in vertrouwen 
nam en haar verhaal aan me vertelde. Ik 
vind het belangrijk mensen een veilige 
haven te bieden, waar ze echt zichzelf 
kunnen zijn.”
Jacqueline van Brussel, 
oncologieverpleegkundige

“Ik leerde Julia kennen als een kranige 
vrouw vol humor die vastbesloten was 
om de kanker uit haar lichaam te ban-
nen. Natuurlijk was het zo makkelijk niet 
en heeft ze fysiek en psychisch een flinke 
knauw gehad. Maar de laatste maanden 
zie ik dat het beter met haar gaat: haar 
ogen sprankelen weer. Dat ik een klein 
aandeel heb mogen leveren in haar totale 
heling is voor mij de grootste beloning. ”
Monique Kuijpers, gespecialiseerd 
mammaverpleegkundige

Het verhaal van Julia, Jacqueline en Monique. Na de diagnose borstkanker 

breekt een spannende tijd aan voor Julia van Dijck. Ze krijgt chemotherapie 

en wordt geopereerd. Oncologieverpleegkundige Jacqueline van Brussel staat 

haar bij tijdens de behandelingen. Mammaverpleegkundige Monique Kuijpers 

ondersteunt haar in het totale proces en zorgt dat alles goed verloopt. Samen 

zijn ze er voor Julia en bieden ze de hulp waar zij behoefte aan heeft. Julia voelt 

zich in veilige handen. Elkerliek. mens tot mens.


