
6 DE VOLKSKRANT
WOENSDAG 19 JUNI 2013

en week geleden vertelde ik
u overmijn nieuwe hoedje. Ik
heb er inmiddels vijf. En een
borsteltje om ze teder te stre-
len. Voor de volledigheid: twee

zwart hoedjes, een strohoed-
je, een bruin hoedje en

een grijs hoedje. Het
laatste hoedje is in

Italië gemaakt. Door
een Italiaan. VanWilfried de Jong kreeg ik de tip
ommijn hoedjes te stomen boven een espresso-
apparaat. Wilfried kennende gok ik dat dat ook
weer uit Italiëmoet komen.

Nuwil ikopeensdansen.Metmijnvoeten.Dansen
meteenhoedjeop.Als iemandmijdriewekengele-
denhadverteld: over twintigdagenverlang jenaar
eendansjemeteendophoedop jehoofd, ik zouhem
voorgekhebbenverklaard.Maarumoetmijgelo-
ven, ikwil zograagheelgoedkunnendansenmet
eenhoedjeop.
Ikweetwelhoehetkomt, vandatdansenendie

hoedjes. Ik schrijf dit inAmerika.Het verreAmerika.
Enuraadthetal, daardansenzegraagendaardra-
genzegraaghoedjes. Vooral inTexas combinerenze
dezeoerdriftenopeenbijnaagressievemanier. Ik
hebvolwassenmannenmeteensnorenvierkinde-
rendoodernstigde two-stepziendansen.De two-step
is eendansvoormensendienietkunnendansen.
Tweesnellepasjesnaarvoren, twee langzamepasjes

naarvorenenondertus-
sensleur je je vrouw
mee.
Ikheber tegenge-

vochten,maar tever-
geefs.Het isweerzover:
ikwil allemaaldingen
doendiede lokalebe-
wonersookdoen. Een
bekendeziekte. InGrie-
kenlandheb ikge-
droomdvaneenmeloe-
nenkwekerij. Ikhebdat
tijdensverjaardagen,
vlaknamijnvakantie,

aan tientallenmensenzittenuitleggen. Ik zoualles
inNederlandachterlatenendanging ik lekker inde
zonopeenzojuistgepluktemeloen iets typisch
Grieks zittendoen.

Een jaar laterwilde ik,eenweeknaonzevakantie
in Ierland, eengoedkoopezeltjekopenendaarmee
inhetwildewegnaarhet zuidenrijden.Of hetnoor-
den.Watdieezelmaarwilde.NaLissabonwilde ik
hier inNederlandeenrestaurantbeginnenmetal-
leenmaar sardinesopdekaart. Ikheb,netalsu, aan
honderdenmensen lopenvertellendatde tomaten
inSpanjeveelmeer smaakhebben.
Nustroomt,nazevendagenvakantie, Amerika

opeensdoormijn lichaam.Vandaardiehoedjes.
Vandaarhetdansen. En ikbenbangdathet erger
wordt. Ikbennu inNewYorkendit iswat ikmomen-
teelwil:meteenhoedjeopmijnhoofdeneenhond
vlaknaastmeheelnonchalantdoorCentral Park
wandelen.

Vanavondgaiknaareen concert vanTheRootsen
daarnawil ikwaarschijnlijk eenafrokapselmetde
omtrekvaneenskippybal.Morgenvarenwenaar
Staten Islandeneendag laterwil ikeigenlijk toch
lieveropeeneilandwonen,omdatdemensendaar
anders zijn.
Ikbenééngroteopenwond.Dit landvreet zich in

mijn lichaamen ik laathetglimlachendtoe. Tot ik
weer inNederlandben.Diegedachtehoudtmeop
debeen.

Nicowil heel graagmet zijn
hoedje op dansen en door

Central Park lopen.

Amerika

NICO DIJKSHOORN
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Ik heb volwassen
mannen met een
snor en vier
kinderen
doodernstig de
two-step zien
dansen

Boeken
INTERVIEW CORINE KOOLE EN PAUL KIL

Welk ziekenhuis is goed?Als je
kankerhebt, valt er heelwat te
beslissen. Samenmet de arts Paul
Kil schreef journalist CorineKoole
eenboek. InVvier fasenop een rij.
DoorCarlijn Vis IllustratieClaudie deKleen

‘D
okter, het is
toch niet ‘de
gevreesde
ziekte’ hè?’
Het woord
kanker na-
men de pa-

tiënten van Paul Kil (57) niet in de
mondtoenhij twintig jaargeledenbe-
gonalsuroloog. Laterginghetover ‘K’
en inmiddels hebben ze het in de
spreekkamer gewoon over ‘kanker’.
Dat het beestje bij de naamwordt ge-
noemd, vindt hij al een hele vooruit-
gang,maar patiënten vragenhemna
hetslechtnieuwsgesprekzeldenwelke
behandelopties er zijnomdeziekte te
behandelen.
Zegaanblindaf ophetadviesvande

arts, terwijl er vaak andere opties zijn
diezeookmoetenoverwegen.Daarom
schreef hij samen met journaliste
Corine Koole een boek over ‘de ge-
vreesde ziekte’.Kiezen bij kanker. (Hoe)
laat ikmijbehandelen? iseenhandboek
voormensendiemetkankertemaken
krijgen en helpt hun de juiste beslis-
singmaken. ‘Wewillen dat zowel pa-
tiënten als de mensen in hun omge-
vingbeseffendatervanaf hetmoment
van diagnose veel meer keuzen zijn
danzedenken.’
De boodschap vanhet boek is over-

zichtelijk:als jekankerhebt,hebjewat
te kiezen. In gesprekmet Vbespreken
Kil en Koole de vier fasen waarin een

patiëntmoetstilstaanbijeenstapelop-
ties.

FASE 1
Nog niet ziek.Misschien zelfs
geen klachten. Laat ik me
testen?
‘700 euro korting op een Total Body
Scan van Privatescan!’ en ‘Prescan
reddemijn leven!’ zijn twee voorbeel-
den van leuzen waarmee scanprijs-
vechtersklantenoverdestreepprobe-
ren te trekken.Want zonderdat je ver-
derklachtenhebt, kun je een scanvan
je lijf latenmaken. Voor de zekerheid.
Het is toch fijn om teweten dat je su-
pergezondbent?Kilvindtdatmassale
gescreen juist geen goede ontwikke-
ling omdat het leidt tot onnodige be-
handelingen. Hij heeft patiënten die
dankzij zo’n scan weten dat ze pros-
taatkanker hebben, een vormdieniet
behandeldhoeft teworden,maartoch
voor een operatie kiezen. ‘Ze vinden
het eng omermee rond te lopen, dus
danhalenwehetweg. Overbehande-
lingnoemenwedat.Het vervelende is
dat iemandnazo’noperatie of bestra-
ling wel kans heeft op bijwerkingen.
Eenmankanbijvoorbeeldimpotentof
incontinent worden en dan had hij
achterafmisschienlievernietgeweten
dathij kankerhad.’
Angelina Jolie liet onlangs uit voor-

zorg haar beide borsten afzetten om-
datzedragerwasvaneenerfelijkborst-

kankergen.Halfmeiriepzeineenarti-
kel in The New York Times vrouwen op
zichookte latentestenopditgen.Wat
vindtKil vanhetpleidooi van Jolie? ‘In
haar geval eengoede zaak, zij had een
verhoogdekansopborstkankerendan
is het absoluut verstandig om je te la-
ten testen.Maar als jeniet in eenhoge
risicogroepzit, denkdan tweekeerna
voordat jemeedoet aanhet borstkan-
kerbevolkingsonderzoek. Niet elk ge-
zwel dat in borstenwordt ontdekt, is
kwaadaardig. Toch wordt elk gezwel
behandeld,omdatwevooraf nietkun-
nen zien of het kanker is of bijvoor-
beeldeenvoorstadiumwaarjenietaan
doodgaat.’
Dankzijdelandelijkecontroleswor-

den volgens onderzoek vanHet Rijks-
instituutvoorVolksgezondheidenMi-
lieu(RIVM)per jaar375vrouwenonno-
digbehandeld.Deborstonderzoekbus
is duidelijk een onderwerpwaar ook

Niet elk gezwel dat in
borstenwordt ontdekt,

is kwaadaardig

Komt, blijft,
gaat.


