
18

INTERVIEW !

Lopen is altijd
moeizaam gegaan
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‘Dit is wat ik

heb en wat ik

kan en daar

geniet ik van.’
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‘Maar wat we ook 

deden: echt goed 

lopen kon ik niet.’

Je kreeg op jonge leeftijd kanker?
Ja, in 1973, ik was 18. Ik ontdekte een bobbel net
onder mijn knie, die ik nog nooit eerder gevoeld had.
Toen de bobbel niet weg ging ben ik naar de huisarts
gegaan. Die zei me dat het niets voorstelde. Ik moest
maar met een zalfje smeren, dan zou de zwelling
vanzelf verdwijnen. Uiteindelijk heb ik een paar
maanden zo rondgelopen, totdat mijn vader het zat
was. Hij stuurde me terug naar de huisarts en ik
mocht niet terugkomen zonder verwijsbrief naar een
specialist.

Je kreeg die verwijzing?
Uiteindelijk wel. Ik ging in mijn eentje naar het zie-
kenhuis, zo ging dat in die tijd. Daar werd een foto
gemaakt waar verschillende artsen zich over bogen.
Toch had ik ook toen niet door dat het ernstig kon
zijn. Er werd in die tijd weinig over kanker gesproken
en je kon natuurlijk ook niets opzoeken op internet.
Ik dacht dat het nog drie weken zou duren voordat
de bioptie gedaan zou worden. Dat kwam mij goed
uit want ik wilde eerst nog naar Pinkpop! Maar nog
diezelfde dag werd ik door mijn vader gebeld dat er
iets niet goed was. 

Het was dus ernstiger dan je had gedacht?
Ja, de tumor moest meteen onderzocht worden. Er
werd me gezegd dat er een kans bestond dat mijn
been stijf zou blijven. Dat vond ik vreselijk, maar ik
was er ook gelaten onder. De avond voor de operatie
werd ik bij de dokter geroepen. Ik zie het nog voor
me: de dokter zat samen met de hoofdzuster, een
non, in een kamer. Daar vertelden ze me dat ze de
volgende dag zouden opereren en dat het ook zo kon
zijn dat ze mijn been zouden moeten amputeren. 

Hoe was dat voor jou?
Heel bizar. En het gekste was nog dat ze vroegen of
ik het aan niemand op zaal wilde vertellen. De ande-
ren zouden daarvan kunnen schrikken. Te gek voor
woorden, maar ik deed gewoon wat er gevraagd
werd. Toen ik bij kwam uit de operatie had ik mijn
been nog. Twee dagen later moest ik opnieuw
geopereerd omdat ik geen gevoel meer had in mijn
voet. En weer twee dagen later is mijn been alsnog
geamputeerd. Dit gebeurde allemaal in een streek-
ziekenhuis. Achteraf bezien had de operatie natuur-

lijk in een academisch ziekenhuis moeten
plaatsvinden, maar de arts had verteld dat hij
in staat was deze operatie te verrichten. Ik
vertrouwde daarop. 

Hoe verwerk je zoiets op 18-jarige leeftijd?
Ik ging gewoon door. Sommige mensen von-
den het moeilijk om op bezoek te komen,
omdat ze niet goed wisten hoe ze ermee moes-
ten omgaan. Het schijnt dat ik de mensen om
me heen op hun gemak stelde. Ik had gelukkig
toen al een half jaar een vriend, mijn huidige
man, en die heeft mij heel veel steun gegeven. 

Hoe ging jouw leven daarna verder?
Ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen.
Daar kwam een instrumentmaker die een pro-
these voor me zou maken, maar hij had er hele-
maal geen kaas van gegeten. Uiteindelijk heb ik in
Hoensbroek gerevalideerd en mijn eerste prothese
gekregen. Maar die heeft nooit goed gepast. Ik heb
daarna in Nijmegen nog een reamputatie gehad om
te kijken of een prothese daarna beter zou gaan
passen. Maar wat we ook deden: echt goed lopen
kon ik niet. De prothese zat nooit goed. Ik had vaak
wondjes en liep mijn lies kapot. Door de jaren heen
hebben we van alles geprobeerd met prothesen,
waaronder ook een NML-koker. Maar ook dat lukte
niet. Ik begon toen ernstig aan mezelf te twijfelen. 

Ben je er ooit achter gekomen waarom het niet
lukte met protheses?
Ik sprak in die tijd Jos Dekkers, een fysiotherapeut.
Hij wilde het uitzoeken. In Groningen werd er in die
tijd een onderzoek gedaan en daaraan kon ik mee-
doen. Daar is een grondige scan gemaakt van mijn
stomp waaruit bleek dat er niet goed geamputeerd
was. De spieren waren niet goed vastgemaakt waar-
door er bij aanspanning in mijn lies een enorme
bobbel verscheen. Dat was dus de reden waarom
het lopen nooit goed gelukt was. Inmiddels was ik
al twintig jaar verder. Natuurlijk hoopte ik dat er iets
aan gedaan kon worden, maar geen enkele arts
durfde dat aan. 

De oplossing kwam dus niet?
Nee. Uiteindelijk heb ik altijd doorgesukkeld. Door-
dat ik zo slecht heb gelopen heb ik nu veel last van
mijn rechterbeen. In mijn voorvoet zit enorme
artrose, waardoor ik bijna niet meer kan staan op
die voet. Langzamerhand ben ik steeds meer vanuit

Gonny Bos onderging op 18-jarige leeftijd een bovenbeen-

amputatie vanwege een tumor in haar bovenbeen. Doordat 

de amputatie niet juist is uitgevoerd en door de korte stomp 

en vele weke delen is het lopen met een prothese voor Gonny

altijd lastig en pijnlijk geweest.

Paspoort

Wie: Gonny Bos, 

getrouwd met Jos, 

2 kinderen en 

6 kleinkinderen

Leeftijd: 62 jaar

Wat: bovenbeen-

amputatie in 1973 

t.g.v. kanker

Woont: in Limburg 

Passie: Creatief bezig

zijn en samen met 

haar man en met 

vrienden handbiken
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de rolstoel gaan doen. Ik gebruik de prothese nog
wel voor een aantal zaken, maar als ik hem een paar
uur aangehad heb, dan wil ik hem zo snel mogelijk
weer uit. 

Ben je nooit jaloers op mensen die wel met een 
prothese lopen?
Ik kon me soms wel vergapen aan wat anderen
deden met een prothese. Maar jezelf vergelijken 
met een andere prothesedrager, dat kan niet. Ieder-
een is anders. Natuurlijk ben ik best weleens boos
geweest op de artsen die het verknald hebben,
maar ik hield mezelf ook voor dat ik niets aan die
boosheid had. Dat ik beter kon kijken naar wat ik
wel kon in mijn situatie en hoe ik dat kon doen. Ik
sportte graag en ben gaan rolstoeltennissen. In eer-
ste instantie wilde ik niet in een rolstoel sporten,
maar uiteindelijk ben ik het toch gaan doen en met
heel veel plezier. Ik ben toernooien gaan spelen en
heb zelfs een keer aan de world teamcup in Enge-
land meegedaan. 

Hoe verplaatste je je buiten de deur?
Ik heb altijd gefietst, ook samen met mijn man. We
hebben een tandem gekocht en daar veel op
gefietst totdat we vielen en ik mijn elleboog brak.
Daarna ging de tandem de deur uit. Fietsen op een
normale fiets heb ik ook altijd gedaan, ook met de
kinderen achterop. Maar uiteindelijk ging dat niet
meer. Doordat ik steeds meer met de rolstoel ging
doen ben ik zo’n tien jaar geleden begonnen met
handbiken. Dat was nog een handbike zonder
ondersteuning, dus ik moest hard werken. Inmid-
dels heb ik een handbike met ondersteuning. Ik CAROLINE VAN DEN KOMMER
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koppel hem aan de rolstoel. Zo kan ik samen met
mijn man fietsen. 

Heb je kunnen werken?
Toen de kinderen klein waren ben ik altijd thuis
geweest. Toen ze naar het voortgezet onderwijs gin-
gen heb ik in een jaar tijd nog mijn MAVO-diploma
gehaald. In 1998 ben ik gaan werken. De kinderen
waren toen 20 en 16 en ik wilde meer buitenshuis
meemaken. Uiteindelijk was dat toch te zwaar voor
me, waardoor ik moest stoppen. Ik vermaak me
thuis prima, ben altijd vrij creatief geweest: heb
jaren getekend en geschilderd en dat doe ik nu nog.
Ik kan er mijn energie in kwijt. Een jaar of acht gele-
den ben ik begonnen aan de kunstacademie in Bel-
gië. Die heb ik jammergenoeg niet af kunnen maken
vanwege mijn been en schouder. De laatste jaren
geef ik af en toe ook workshops. Dat vind ik ook
gezellig om te doen. Ik ontmoet mensen en kan hen
enthousiasmeren! Verder blijf ik aan mijn conditie
werken door twee keer per week naar de yoga te
gaan en elke dag te fietsen op mijn hometrainer. 

Hoe kijk je naar de toekomst?
Natuurlijk heb ik weleens dagen dat ik denk: hoe
moet het nu verder? Maar daar bereik je niks mee;
met die gedachten maak ik mezelf en mijn omge-
ving ongelukkig. Inmiddels ben ik al zes keer oma
en dat vind ik heerlijk. Ik heb altijd enorm veel
steun gehad van mijn man Jos en de kinderen. Ik
kijk niet ver vooruit want je weet niet hoe dingen
gaan lopen. Het heeft zo weinig zin om je daar druk
over te maken. Daar ben ik niet zo van. Dit is wat ik
heb en wat ik kan en daar geniet ik van.

‘Natuurlijk

ben ik best

weleens boos

geweest op

de artsen die

het verknald

hebben.’
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