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‘Het is fijn
om te weten
dat je niet
de enige bent.’

‘Zij weet p
hoe ik me
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t precies
me voel

‘Ik doe
wat andere
meisjes van
13 doen.’

21

K&K nr.23_KMK 18-08-19 11:50 Pagina 22

Keetje en Yuna hebben allebei al jong veel meegemaakt. Ze
kregen kanker, moesten een deel van hun been missen en
ondergingen dezelfde bijzondere operatie: een omkeerplastiek.

huilen. Maar ik zei tegen mijn vriendinnen: “Jullie
moeten mij niet anders behandelen, ik blijf gewoon
mezelf hoor.” Ik wil niet altijd een patiëntje zijn. Ze
waren wel heel lief en ik kreeg veel gratis ijsjes. Ik
heb door mijn ziekte wel veel school gemist, maar
dat vond ik niet zo erg hoor.’

Maar verder zijn het vooral twee gewone meiden van 13 jaar. Ze
ontmoetten elkaar vorig jaar op het zeilkamp van ‘Op een ander
been gezet’ en zijn sindsdien dikke vriendinnen.

‘Als mensen
staren zeg ik
soms: Wat
sta je nou
22

te kijken,
pannenkoek?’
(Keetje)

‘‘Doet best zeer hè, als die slotjes aangedraaid worden…’, ‘Moest jij ook happen in een soort wax? Zo
vies!’ Keetje en Yuna hebben vandaag allebei een
afspraak bij De Hoogstraat Orthopedietechniek en
kletsen honderduit zodra ze elkaar zien. Ze wisselen
ervaringen uit, niet over hun bijzondere benen,
maar gewoon over de beugels in hun mond. Keetje:
‘We praten er eigenlijk niet eens zo veel over. Zij
weet precies hoe ik mij voel en dat is fijn, erover
praten hoeft dan juist niet.’ Yuna vult aan: ‘Dat was
ook zo fijn op het zeilkamp, daar was het eindelijk
eens “gewoon”. Iedereen daar zit met z’n been, arm
of voet, dus iedereen is hetzelfde. En het is fijn om
te weten dat je niet de enige bent.’
Hoe was het toen je ziek was Keetje?
‘Ik kreeg een tumor in mijn bovenbeen toen ik 10
was. Het begon met een bultje. Iedereen zei dat
het wel mee zou vallen, maar ze gingen het toch
weghalen. En toen was het ineens heel erg. De
chemo was het ergste. Toch heb ik nooit veel
geklaagd of gehuild. De kanker is drie keer teruggekomen. Die derde keer vond ik het wel heel
heftig om op school te vertellen, dat heeft mijn
moeder toen gedaan. De hele klas moest

Hoe ging het bij jou Yuna?
‘Ik werd ziek toen ik 7 was. We woonden toen in
Singapore voor het werk van pappa en we waren op
vakantie in Nederland. Ik had erg veel last van mijn
knie, dus we gingen naar het ziekenhuis. Ik moest
een prik voor een infuus, dat vond ik niet fijn. Mijn
vader was verdrietig, maar ik snapte het nog niet.
Toen kwam mijn moeder en zij moest huilen. En
toen pas gingen ze het ook aan mij uitleggen, dat ik
kanker had. En toen had ik heel veel vragen: “Ga ik
dan dood?” en “Moet mijn been eraf?” Ik dacht aan
wat ik wist van de film Achtstegroepers huilen niet.’
Yuna was lang heel erg ziek en kreeg veel tegenslagen te verwerken. Ze had osteosarcoom, een vorm
van botkanker. Ze heeft in totaal wel achttien operaties moeten ondergaan vanwege een bacteriële
infectie. Voor ze ziek werd had ze al diabetes type 1.
Het gezin bleef in Nederland wonen voor de behandeling. Het was een heftige tijd. Maar Yuna heeft
goed nieuws: ‘Ik ben klaar met de controles bij het
Maximacentrum, ik ben ‘schoon’ verklaard.’
Wat is precies een omkeerplastiek?
Bij beide meisjes moest het bovenbeen geamputeerd worden, waarna een omkeerplastiek werd uitgevoerd. Keetje legt het zo uit: ‘Je onderbeen wordt
omgedraaid op je lies gezet, zodat je enkel je knie
wordt. Je hebt dan alleen een onderbeenprothese
nodig. Het zit slim in elkaar en het werkt super! De
eerste paar maanden na de operatie lag ik veel
thuis op de bank. Toen was ik wel
verdrietig, het voelde als een
soort van zwart gat. Totdat ik mijn
eerste prothese kreeg en ik
merkte: ik kan lopen, ik kan zelfs
rennen, eigenlijk is alles best normaal. Toen vond ik het toch niet
zo erg.’ Bij Yuna was tijdens de
operatie een zenuw geraakt,
waardoor haar omgekeerde voet
eerst niet goed werkte. Yuna:
‘Pas veel later, een keer op de
manege, kon ik ineens met één
teentje een klein beetje wiebelen! Dat was zo fijn! Daarna
kwam het gevoel gelukkig helemaal terug. Mijn eerste prothese
was niet zo fijn, maar de tweede
was veel beter. Ik dacht dat het
heel moeilijk zou zijn om er mee
te lopen, maar ik kon gelijk

‘Hoeveel benen heb jij?
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kleine stapjes zetten, dat was heel
leuk!’ Tegen Keetje: ‘Eigenlijk kunnen we nu alles met ons been hè?
Alleen niet heel ver buigen of heel
diep door je knieën zakken.’
Meer over protheses
‘Hoeveel benen heb jij eigenlijk?’,
wil Keetje weten, ‘ik heb er drie.’
Yuna: ‘Ik heb er al zes, maar mijn
operatie is ook al langer geleden
dan die van jou.’ Yuna legt uit
waarom ze zoveel benen hebben:
‘Zolang je in de groei bent, heb je
elke 9 maanden een nieuwe prothese nodig. Ik merk dan dat de
rand van de koker te krap wordt
en soms krijg ik daar wondjes,
en het voelt alsof je een te
kleine schoen aanhebt, je voet
komt een beetje klem te zitten.’
Yuna komt vandaag weer een nieuwe prothese
ophalen. Ze gaat voor zo ‘echt’ mogelijk, met de
meest flexibele voet. Keetje is vandaag bij de instrumentmaker omdat haar voet stuk was gegaan. De
instrumentmaker heeft meteen haar prothesekoker
een nieuw kleurtje gegeven: blauw met gouden glitters. Keetje: ‘Wat cóól!! Het lijkt op Galaxy!’
Hoe reageren andere mensen?
Yuna: ‘Ik zit sinds een jaar op de middelbare school
en heb daar gelijk in het begin verteld wat ik heb. Ik
dacht: Dan weet iedereen het en kan iedereen me
vragen stellen. Ze waren wel verbaasd, veel kinderen hadden het nog niet gemerkt. Dat vind ik ook
fijn, ik wil graag dat het er zo normaal mogelijk uitziet. Ik heb niet zoveel last van reacties van anderen
en als mensen toch kijken, trek ik me er niks van
aan. Ik schaam me er niet voor. Ik ben zelfs heel blij
dat ik mijn eigen voet nog heb, daardoor voel ik me
ondanks de amputatie nog compleet.’
Keetje: ‘Ik krijg best vaak reacties en mensen kijken
ook vaak. Soms lopen ze me zelfs achterna. Ik zeg
dan: “Heb je een fotootje nodig?” Of ik ga speciaal
voor hen in een gekke houding staan of zeg dat van
Toren C: “Wat sta je nou te kijken pannenkoek?”
Toen ik net mijn prothese had zeiden ze op school:
“Is je been weer aangegroeid? Je had toch eerst
maar anderhalf been?” Toen zei ik: “OMG!! Jullie
hebben twee benen!!!” Ik vind het niet fijn, maar ik
snap het wel dat mensen kijken. De psycholoog
heeft mij een keer uitgelegd dat de hersenen van
mensen zijn ingesteld op ‘normaal’, dus als het er
anders uitziet gaan ze kijken. Toch laat ik het
gewoon zien hoor, ik draag teenslippers of korte
broeken en ik zwem zonder prothese. Ik krijg trouwens ook vaak positieve reacties: “Wat ziet dat er
cool uit” of “Gaaf dat je dat gewoon laat zien!”

‘Gewoon jezelf blijven.’

‘Op een ander been gezet’ is een werkgroep van KorterMaarKrachtig
voor kinderen en jongeren met een verkort been, voetafwijking of beenamputatie. De kinderen en hun ouders kunnen er terecht voor informatie en om ervaringen uit te wisselen. Ook worden er regelmatig gezellige activiteiten georganiseerd, zoals een jaarlijkse familiedag en een
zeilweekend voor jongeren van 10 tot 18 jaar met een beenprothese;
lekker zeilen, kanoën en zwemmen rond het aangepaste watersporteiland Robinson Crusoë in de Loosdrechtse Plassen.
https://kortermaarkrachtig.com/over-op-een-ander-been-gezet-enhet-lidmaatschap/

Hoe zien jullie de toekomst?
Keetjes grote hobby is op de bank liggen en Netflix
kijken, bijvoorbeeld Good Girls of The Vampire Diaries. Maar zelf optreden vindt ze ook leuk: ‘Gisteravond had ik een balletvoorstelling, in een echte
theaterzaal en die zat helemaal vol! Later wil ik iets
“achter de schermen” doen, zoals visagie, kleding of
decors bij tv-series en films.’ Yuna: ‘Goh dus dansen
kan wel, wat leuk. Ik doe nu tennis, ook heel leuk! En
verder houd ik van piano spelen. Mijn hoop voor de
toekomst is dat het normaal gaat. Ik hoef me nu niet
te schamen en ik hoop dat dat zo blijft als ik groter
word. Ik trek me er niet zoveel van aan. Gewoon
jezelf blijven en er niet teveel aan denken.’
Keetje gaat na de zomervakantie naar de middelbare
school. ‘Ik zie de toekomst gewoon, als een normaal
meisje van 13. Ik doe wat andere meisjes van 13
doen, just keep going on. Yuna, ga jij dit jaar weer
op zeilkamp? Ja? Ik ook! Dan moeten we deze keer
wel gelijk samen één kamer claimen, en meer snoep
meenemen dan vorig jaar!
ROSANNE FABER

‘Ik hoef me
nu niet te
schamen en
ik hoop dat
dat blijft
als ik groter
word.’
(Yuna)
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