
Ilse Moerkerk verloor haar been door botkanker 

  W   e slaan ons er wel doorheen, verzekerde 

ik mijn kinderen. Maar het valt niet 

altijd mee. Leven met één been is een 

hoop gedoe.”

Alles is familie — “Het was de zomer van 2014 toen ik voor 

het eerst de woorden ‘tumor’, ‘kwaadaardig’ en ‘agressief ’ 

naar mijn hoofd kreeg geslingerd. De pijn in m’n rechter

been bleek na een botscan geen sportblessure, maar 

botkanker in mijn heup. Het eerste wat ik dacht was; ik ga 

dood. Er volgde een operatie waar een deel van mijn heup, 

bekken en bovenbeen werd weggehaald en vervangen 

door een inwendige prothese van chirurgstaal. Na een 

jaar revalideren kon ik weer lopen en fietsen. Ik werkte 

honderd procent en voelde me goed. Totdat ik in de zomer 

van 2017 weer heftige pijnen voelde. De kanker was terug. 

Veel knappe koppen keken naar de scans. Er werd 

gesproken over een mogelijke beenamputatie, maar mijn 

arts besloot om eerst een beenbesparende operatie te 

proberen. Tijdens die operatie ontdekte hij niet één, maar 

twee tumoren. Ik werd bestraald en voelde me redelijk, 

maar een paar maanden later was daar wéér die pijn waar 

ik continu bang voor was. Na precies één jaar werd mijn 

grootste nachtmerrie werkelijkheid. ‘Je weet het al hè?’ zei 

mijn arts. ‘Wil je je kans op leven vergroten, dan zul je je 

been moeten inleveren...’ 

Huilend stond mijn dochter in de deuropening toen mijn 

man en ik uit het ziekenhuis kwamen met het slechte 

nieuws. Met z’n drieën liepen we naar mijn zoon, die 

boven in zijn kamer zat, en gaven we elkaar een family hug. 

Op de radio hoorde ik het nummer Stay with me van Sam 

Smith. Er kwam toen zo’n oerkracht in me naar boven.  

Die had ik niet eerder gevoeld. Ik zei: ‘Jongens, mijn leven 

is voor mij te leuk om chagrijnig op de bank te hangen. 

Ik ga ervoor!’” 

W-ilse-kracht — “Ik kreeg een maand om afscheid te nemen 

van mijn been. Ik deed alles voor de laatste keer. Nog een 

keer naar de sauna, dansen op een feest, shoppen met 

mijn dochter en een ritje in een Porsche met mijn zoon. 

Een vriendin nam me mee naar New York, waar we heerlijk 

door de stad slenterden. Ze vroeg nog: ‘Zullen we de taxi 

‘ Mijn wilse
kracht hielp  
me weer  
op de fiets’

Tekst Marloes Teerenstra 

Fotografie Elvin Boer 

Dan denk je dat je alles hebt gehad… Drie keer kwam de 
botkanker terug bij Ilse Moerkerk (50). Die laatste keer  
was er nog maar één optie: een volledige beenamputatie. 
Exact een jaar na de operatie rijdt ze op haar handbike  
mee met de Ride for the Roses. 
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Ilse Moerkerk deelnemer Ride for the Roses

pakken?’ Maar nee, ik wilde alles lopen zolang het kon.  

Een week erna, op 1 oktober 2018, zette ik mijn laatste 

stappen in het ziekenhuis. Ik werd met één been wakker 

en besefte; dit is onomkeerbaar. Na vier weken van ellende 

en complicaties ging ik van het ziekenhuis naar het 

revalidatie centrum. Een stapje voorwaarts en dichterbij 

huis.Tranen bleven lang uit. De eerste maanden na de 

amputatie lag ik vooral op bed. Ik mocht er twee keer per 

dag heel even uit. Gelukkig kwamen veel familie, vrienden 

en collega’s langs. Dat deed me goed. Ik had verder geen 

idee wat er buiten de deuren van de revalidatiekliniek 

gebeurde, was totaal gefocust op mijn herstel. Ik moest 

leren om niet uit balans te raken. Het was een lang, moei

lijk en pijnlijk traject. Revalideren is topsport. Doelen 

stellen zorgde voor houvast. Ik wilde ergens naar uitkijken 

én alles doen wat ik voor de operatie deed: wandelen, 

fietsen, zwemmen, autorijden. Daar heb ik zo ongelooflijk 

hard voor gewerkt. Na zeven maanden in de revalidatie

kliniek stond ik buiten en kon ik – op autorijden na – álles 

afvinken. Dankzij mijn w-ilse-kracht!”

25 kilometer op de handbike — “Drie weken voor mijn 

amputatie deed ik mee aan de Ride for the Roses, een 

jaarlijks terugkerend fietsevenement om versnelling in 

kankeronderzoek teweeg te brengen. Vorig jaar stapte ik 

voor de laatste keer met twee benen van de fiets. ‘Maar 

linksom of rechtsom; volgend jaar fiets ik weer!’ riep 

ik naar mijn vriendinnen. De Ride is voor ons een dag 

waarop we het leven vieren. Elk jaar kijk ik ernaar uit, dus 

tijdens mijn revalidatie hield ik de fietstocht als doel voor 

ogen. Ik heb er hard voor getraind en exact een jaar na de 

amputatie fietste ik voor de vijfde keer mee. Voor het eerst 

op mijn handbike. Met twee gebroken ruggenwervels, 

door een val met een potje tafeltennis, een aantal weken 

ervoor. Tijdens deze dag voelde ik geen pijn, want op zo’n 

bijzondere dag word je gedragen. Mensen aan de kant 

riepen: ‘Wat goed! Wat knap! Je kan dit!’ Aan dat laatste 

heb ik ook nooit getwijfeld. Ik wist dat ik die 25 km ging 

halen. Je realiseert je pas hoe sterk je bent als sterk zijn de 

enige optie is die je hebt.”

Mag die rugzak even af? — “Ik wil kijken naar mogelijk

heden en daar het beste van maken, maar dat lukt niet 

elke dag. Pijn is eenzaam, nog steeds. Mijn gevoel kan ik 

delen door te praten of erover te schrijven, met pijn gaat 

dat niet. Soms zou ik wel willen dat anderen mijn pijn 

heel even konden voelen. Dan zouden ze misschien beter 

aanvoelen wanneer ik een arm om me heen nodig heb. En 

dan begrijpen ze wellicht bepaalde angsten. Het zou zo 

fijn zijn als ik die zware rugzak vol angst kon afdoen, maar 

ik zal ‘m moeten meesjouwen. Over drie maanden ga ik 

weer met pijn in m’n buik naar het ziekenhuis. Mijn been 

opgeven was het ultieme offer om de overlevingskans na 

kanker te vergroten. Ik hoop dat het genoeg is. De kanker 

mag namelijk niet nog een keer terugkomen; een plan B is 

er niet. Daar wil ik niet bij stilstaan.”

Dikke acht — “Ik had alles over gehad voor een ‘normaal’ 

leven. Even onder de douche springen, even naar het strand, 

even naar de stad. Even bestaat niet meer. Dat moet ik 

accepteren. De ene dag gaat het goed, de andere dag wat 

minder. Ik merk dat ik de laatste tijd een beetje last heb 

van schaamte. Als mensen naar me kijken, schaam ik me 

voor hoe ik eruitzie. Daarom ga ik de supermarkt liever 

nog even uit de weg. Maar dat komt goed. Ik heb veel 

kracht en positiviteit in me. En de drang te blijven leven. 

Want ook al is het anders, dankzij mijn lieve familie en 

vriendinnen geef ik mijn leven nog steeds een dikke acht.” 

Wat maakt jou sterker?

‘Dankzij mijn  
 familie en  
 vriendinnen  
 geef ik het leven 
 nog steeds een 
 dikke acht’
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