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Confronterend en kwetsend
Dan ben je in 2009  een jonge

moeder van vier kleine kinderen en

word je ineens geconfronteerd met

een zeldzame ziekte waardoor je

binnen no time ruim 100 kilo weegt.

"In drie maanden tijd kwam ik ruim

25 kilo aan. De dokter dacht in eerste

instantie dat het tussen mijn oren

zat, maar ik wist dat er meer aan de

hand was." Eline bleek het syndroom

van Cushing te hebben. De hypofyse,

een klier onder haar hersenen,

werkte niet goed en maakte teveel

cortisol aan, het stresshormoon.

Daarom bleef Eline aankomen. De

kans bestond dat ze zelfs diabetes

zou krijgen. Dat laatste gebeurde

gelukkig niet. "Maar door al die extra 
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"Ik ben er nog steeds.
Als vrouw en als

moeder en daar ben
ik trots op."

Eline Ravensbergen (49) kreeg in de afgelopen tien jaar veel

voor haar kiezen. Het syndroom van Cushing, een

hersentumor en borstkanker. Voor haar is het doorstaan van

al deze ontberingen de reden dat zij meedoet met

Fotoshoot JA! "Wat ik hiermee wil laten zien, is dat ik er

ondanks alles nog sta."

kilo's voelde ik mij onaantrekkelijk. Ik

walgde van mezelf, terwijl ik er

helemaal niks aan kon doen. Ik zag

de blikken van mensen, hoe ze naar

me keken van 'Goh wat ben jij dik

geworden'. Dat was zo ontzettend

confronterend en kwetsend. Het was

een heftige periode en omdat de

ziekte zo zeldzaam was kon ik het

met niemand echt delen." Als een

geluk bij een ongeluk werd tijdens

alle onderzoeken een goedaardig

gezwel ontdekt. "In een jaar tijd werd

ik twee keer aan mijn hoofd

geopereerd. Want het gezwel was

dan misschien wel goedaardig, ik

kon er blind van kon worden. In die

tijd heb ik helemaal niet stilgestaan

bij de impact die dit alles had. Ik ging



gewoon door. Ik had kleine kinderen,

een gezin. Ik stond er niet bij stil, maar

eigenlijk is het heel erg heftig

geweest.”

Een nieuwe klap
Ruim tien jaar later is Eline weer aan

een nieuw herstel begonnen. Dit keer

van borstkanker. De knobbel die ze in

juni 2020 in haar borst ontdekte,

bleek helaas wel kwaadaardig te zijn.

"Ik wilde gelijk handelen, maar er

moest eerst uitgezocht worden welk

type borstkanker het was en welke

behandeling daarbij hoorde. Dat was

een spannende tijd. Ik kon doodgaan.

Het ergste moment was toen ik het

aan mijn zoon van 16 vertelde. Die blik

in zijn ogen. Dat was zo

hartverscheurend. Mijn jongste

dochter van 13 vroeg of zij de liedjes

voor mijn uitvaart moesten uitzoeken. 

Ee
n 

ni
eu

w
 

he
rs

te
l

FOTOSHOOT JA

m a u r e e n m i j n e . c o m



of dat ik dat zelf wilde doen.  Voor

haar stond al vast dat haar mama

dood zou gaan. Die onzekerheid voor

mezelf, maar ook voor mijn man en

kinderen, dat was nog wel het ergste.

We wisten toen nog niet wat eraan

kwam. Hoe erg dat toen ook was, we

hebben het goed met elkaar kunnen

delen, het kunnen bespreken en

samen kunnen huilen." De PET-scan

die volgde bracht gelukkig goed

nieuws voor Eline en haar gezin. De

kanker was niet uitgezaaid en de

behandeling was gericht op

genezing. 
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Stilstaan en verwerken
Eline onderging haar behandeling,

waaronder chemotherapie, en zit nu

middenin haar herstel. Sinds kort

heeft ze haar baan als pedagogisch

medewerker op een peuterspeelzaal  

waar ze al 25 jaar werkt weer

opgepakt. Het voelt goed om weer te

werken en ze volgt samen met

andere vrouwen een herstelcursus.

Dat wil niet zeggen dat het altijd

even makkelijk is. "Na de 

"Die
onzekerheid,
dat was nog

wel het
ergste."

behandelingen is het stil en alsof je in

een zwart gat valt. Iedereen ziet dat het

beter met je gaat dus dat is prima. Maar

de buitenkant is niet de binnenkant. In

je hoofd werkt alles nog door. Mijn plan

was om binnen 1 jaar weer fulltime voor

de groep te staan, maar dat blijkt in de

praktijk toch anders te zijn. Ik heb veel

meer tijd nodig om dat weer op te

bouwen. Daarom is zo'n

lotgenotengroep zo fijn. Vrouwen die

hetzelfde hebben meegemaakt en waar

je zoveel mee gemeen hebt en die jou

begrijpen. Je deelt zoveel met elkaar." 

 Dat is ook wat Eline andere vrouwen wil

meegeven. "Positiviteit is heel erg

belangrijk en brengt je ver, maar 

 stilstaan en de tijd nemen om het te

verwerken net zo. Het is onderdeel van

het zorgen voor jezelf en komen waar je

wilt zijn. Je bent een ander mens. Ik zou

soms wel terug willen naar die oude

Eline, maar ik moet accepteren dat ik de

nieuwe Eline ben.” 
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Trots
Toch maar mooi geflikt
Die nieuwe Eline kijkt anders naar het

leven. "Veel bewuster. Ik geniet nu veel

meer van de momenten samen met

mijn man en kinderen. Vroeger zou ik

mijn 49e verjaardag afgelopen

november aan mij voorbij laten gaan.

Nu niet. We zijn als gezin uit eten

geweest en hebben het echt even

samen gevierd. De momenten die je

met elkaar kunt beleven en vieren zijn

nu zo belangrijk geworden." De

fotoshoot JA! was voor Eline ook een

manier om daar bij stil te staan. "Ik heb

wel vaker een shoot gedaan met mijn  

man en kids, maar dit keer was het echt

voor mezelf. Dit is voor mij een moment

om te laten zien dat ik er ben. Dat het ok

met mij gaat. Ik heb veel doorstaan en

om mezelf dan zo op de foto te zien, dat

gaf wel een kick. Ik straal helemaal en

dat zien mensen. Toen ik de foto's op

Facebook plaatste heb ik zoveel

complimenten gekregen. Dat geeft echt

een extra boost. Voor mij laat het zien

dat ik het toch maar mooi heb geflikt, ik

sla me er wel doorheen. Ik ben er nog

steeds, als vrouw en als moeder en daar

ben ik trots op." 
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