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‘Pas toen ik mijn ideaalbeeld 
losliet, voelde ik me echt gelukkig’ 
Vlak voor de coronacrisis losbrak, trouwde ze met haar man. 
Amper negen maanden later kreeg Lieselot De Tant (36) de 
diagnose borstkanker. ‘Mijn leven stond voordien al in het 
teken van zelfzorg, en dat heeft me ook tijdens de ziekte 
geholpen.’ 
Door Joke Van Caesbroeck 
Maandag 27 december 2021 om 3.25 uur 

 
‘Ik ben tevreden met hoe de dingen zijn, of dat probeer ik toch.’ Christophe 
De Muynck 
‘Door wat ik de laatste jaren heb mee- en doorgemaakt, heb ik vaak het 
gevoel dat ik een pak ouder ben dan zesendertig. In de herfst van 2020 
kreeg ik de diagnose borstkanker. Door de behandeling verloor ik mijn 
lange haren, en ben ik vervroegd in de menopauze gekomen, waardoor mijn 
lichaam aanvoelt als dat van iemand die gemakkelijk tien tot vijftien jaar 
ouder is. Aan de andere kant blijf ik het frappant vinden dat ik me ten 
opzichte van mijn ouders, die allebei nog leven, nog steeds kind voel. Kind 
van. Ik ben halfweg de dertig en zelf moeder, maar voor mijn ouders wil ik 
nog altijd de flinke dochter zijn.’ 



‘Niet enkel mijn ziekte zette alles in een nieuw perspectief, dat proces was 
eigenlijk voordien al begonnen. Ik leefde tweehonderd procent. Ik wilde zo 
snel mogelijk zo hoog mogelijk opklimmen, carrière maken. En ik was een 
perfectionist, al mijn hele leven. De combinatie van die twee zaken had 
geen heel verrassend resultaat: drie jaar geleden kreeg ik een burn-out. En 
begon ik me af te vragen waar ik in godsnaam mee bezig was.’ 

Het ideaalbeeld 
‘Van mijn eenentwintigste tot mijn tweeëndertigste had ik een relatie, en 
met die man kreeg ik een zoontje, Mathias (9). Maar na elf jaar voelde ik 
me niet meer gelukkig. Het kostte me wat tijd, maar uiteindelijk overtuigde 
ik mezelf dat het leven écht begint op tweeëndertig, en vond ik de moed om 
voor mijn eigen geluk te kiezen.’ 

‘Het plan was om een tijdje alleen te zijn, wat te genieten van het leven als 
single. Dat heb ik die zomer ook gedaan, en ik had de tijd van mijn leven, 
maar de liefde laat zich natuurlijk niet plannen. Ik kwam mijn huidige man 
Dieter tegen. We zijn vrij snel gaan samenwonen, en vorig jaar zijn we op 1 
februari, de dag waarop we beiden verjaren, getrouwd. Negen maanden 
later kreeg ik pijn in een borst en voelde ik een knobbeltje.’ 

‘Ik had al een tijdje last van pijnen. Een restant van stress, dacht ik, maar in 
augustus 2020 werd na een jarenlange zoektocht ontdekt dat ik lijd aan 
endometriose. Daardoor kwam ik al vaker over de vloer bij dokters. Toen 
mijn borst pijn begon te doen en ik dat knobbeltje voelde, was ik nog maar 
net bij de huisarts geweest om bloed af te nemen. Alles was perfect 
normaal, en daardoor wuifde ik de signalen van mijn lichaam weg. Het was 
omdat mijn man aandrong om dat toch te laten checken, dat ik er op tijd bij 
ben geweest.’ 

‘Ik ben zoals veel mensen van mijn generatie opgegroeid onder het motto: 
als er iets is, moet je daar niet te veel spel van maken. Zwijgen en 
voortdoen. Dat is hoe ik jaren heb geleefd. En dat is ook waarom ik 
uiteindelijk gecrasht ben. Ik was constant aan het vechten, maar hield mijn 
mond omdat dat zo hoorde. Ik deed wat van me verwacht werd: huisje, 
tuintje, kind, een goeie job. Ik wilde professioneel succesvol zijn én ik wilde 
twee kinderen: eerst een jongen en daarna nog een meisje. Ik streefde dat 
ideaalbeeld na.’ 

‘Toen ik wegging bij de papa van Mathias en het duidelijk werd dat het bij 
één kind zou blijven, had ik het daar zelfs lastig mee. Mijn perfectionisme 
heeft me in vaak in de weg gezeten. Pas toen ik in die burn-out 
terechtkwam, drong het tot me door dat het helemaal anders moest. Dat ik 
op deze manier nooit gelukkig kon zijn.’ 

‘Ik ben me in die periode beginnen verdiepen in het concept zelfzorg. Voor 
mij betekent dat vooral: wat wil ik zelf, wat maakt mij gelukkig? Dat was 



een hele switch, omdat ik voordien vooral redeneerde vanuit wat van me 
verwacht werd.’ 

Nooit meer in de ratrace 
‘Ik ben apotheker geweest tot mijn dertigste, en klom snel op in de 
apotheek waar ik werkte. Op mijn negenentwintigste al kon ik de zaak 
overnemen. Ik dacht: is dit het nu? Je zou kunnen zeggen dat ik een soort 
bore-out had. Ik had me zo erg gefocust op carrière maken en toppen 
bereiken, dat ik nog voor mijn dertigste al niet meer wist wat de volgende 
stap dan kon zijn.’ 

‘De vier jaren daarna ging ik aan de slag in een farmaceutisch bedrijf. Met 
ook daar als doel: ik wil hier CEO worden. Ik droomde altijd erg groots. 
Alleen vergat ik mezelf daarbij voor een groot deel. Dat heb ik maar beseft 
toen ik crashte.’ 

‘Ineens had ik door dat ik al jaren aan een stuk alleen maar aan het vechten 
was. Privé, omdat ik in een relatie zat die me eigenlijk niet gelukkig maakte 
maar die ik toch probeerde te redden, en ook op het werk, door almaar 
méér te willen, en zelfs in competitie te gaan met een bevriende collega.’ 

‘Door te lezen en te leren over zelfzorg stelde ik mezelf de juiste vragen. Wat 
ben ik aan het doen? Waarom? En voor wie? En waarom doe ik alsof mijn 
lijf losstaat van mijn hoofd? En hoe komt het dat ik alles heb om gelukkig te 
zijn – een fijne nieuwe relatie, een topfunctie, een leuke zoon – en toch 
geen voldoening voel?’ 

‘De crash kwam er vooral omdat ik de rust ervaarde van een liefdevolle 
relatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Ik besefte dat ik 
niet meer hoefde te vechten om gelukkig te zijn. Wat heb ik mezelf al die 
jaren aangedaan, dacht ik. En ook: hoe simpel kan het ook gewoon zijn?’ 

‘Ik had me zo erg gefocust op carrière maken en toppen 
bereiken, dat ik nog voor mijn dertigste al niet meer wist 

wat de volgende stap dan kon zijn’ 
‘Ik ben na die burn-out nooit meer opnieuw in de ratrace gestapt. Ik begon 
als zelfstandig zelfzorg-expert, omdat ik natuurlijk lang niet de enige ben 
die hiermee heeft geworsteld. Voor mij draait zelfzorg er niet om eens een 
warm badje te nemen, of af en toe me-time in te plannen. Wel om te 
kunnen en durven zijn wie je bent. En om vandaag te leven, niet gisteren en 
niet morgen. Iedereen heeft een verleden, en iedereen heeft dromen in de 
toekomst, maar het leven gebeurt nú.’ 

‘Die houding heeft me enorm geholpen toen ik ziek werd. Ik ben altijd heel 
positief met alles omgegaan. Uiteraard was er wel eerst een shock toen ik 
het nieuws kreeg. Ik ben beginnen te huilen en stelde me allerlei scenario’s 



voor. Maar al enkele uren na de diagnose dacht ik: oké, ik sta hiervoor, en 
ik ga hierdoor.’ 

‘Mijn man had het er veel moeilijker mee. Eigenlijk heb ik hém moeten 
ondersteunen. Ook de zorgverleners stonden versteld van mijn positiviteit. 
De behandeling sloeg zo goed aan dat je het op den duur zou gaan geloven, 
dat je mentale staat wel degelijk bijdraagt tot genezing.’ 

Geen geitenwollen sokken 
‘Alles ging ontzettend snel. Twee weken nadat ik het knobbeltje had 
ontdekt, begon de chemo al, en schoor ik mijn haren preventief af. Ik had 
lang haar, tot over mijn schouders. Ik was trots op mijn haardos, en ook 
mijn man heeft altijd gezegd: jij gaat toch niet zo’n vrouw worden die 
trouwt en dan haar haren kort knipt, he? (lacht). Ook op dat vlak had mijn 
man het moeilijker met de situatie dan ik.’ 

‘Mijn borst is geamputeerd. De reconstructie vindt ten vroegste over 
anderhalf jaar plaats. Uiteraard is dat als vrouw niet gemakkelijk om mee 
om te gaan, ook op seksueel vlak, maar ik kan het wel relativeren. Pas op, ik 
sta niet in de spiegel naar mezelf te kijken en te denken: wauw. Maar ik heb 
ook geen afkeer gekregen van mijn lichaam. Ergens ben ik zelfs opgelucht 
dat dat zieke deel van mij weg is.’ 

‘Mijn zoontje heeft een leeftijd waarop hij al veel kan begrijpen, en ik vond 
het belangrijk om hem bij het hele proces te betrekken. Op zijn maat 
uiteraard, we lazen dan samen boekjes over kanker. Maar vanuit die 
positiviteit vond ik het ook nodig om hem te blijven geruststellen. Dat het 
nu even moeilijk is, maar dat het goed zou komen.’ 

‘Ik ben nog steeds mezelf, en tegelijk ben ik een andere vrouw. De 
belangrijkste switch die ik moest maken om gelukkig te zijn, had ik al 
gemaakt voor ik ziek werd. Ik leg mezelf niet langer zoveel druk op, en 
ervaar daardoor ook veel minder stress. Ik ben tevreden met hoe de dingen 
zijn, of dat probeer ik toch. En precies dat is wat me ook door de 
kankerbehandelingen heeft geholpen.’ 

‘Als zelfzorg-expert krijg ik nu te maken met mensen die hetzelfde gevoel 
hebben als ik destijds had: in theorie alles hebben om gelukkig te zijn, maar 
het toch niet zijn. Zelfzorg is ook leren omgaan met het echte leven, met hoe 
het nu eenmaal is. Maar iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf 
uitmaken. Een ommezwaai van carrièrevrouw naar een 
geitenwollensokkentype dat constant mediteert is ook niet nodig. Je kunt 
perfect ambitieus zijn én genieten van het leven. Alleen mag je dat drukke 
en stressvolle bestaan wel in vraag stellen als je dat geluk niet voelt.’ 

‘Er zijn ook mensen die het nu eenmaal liever zelf doen, en daar niet per se 
over willen praten of in een traject willen stappen. Daarom schreef ik Het 



praktische zelfzorgboek: een soort doe-boek om mensen te ondersteunen 
die aan zelfzorg willen doen, maar liever op zichzelf en op hun eigen tempo. 
Soms is het puur een kwestie van jezelf elke dag eens af te vragen wat je 
vandaag blij heeft gemaakt, en wat je gemist hebt. Eigenlijk is het niks meer 
of minder dan jezelf en je leven bevragen.’ 

Mensen vertellen wat voor goeds en kwaads de liefde aanricht in hun leven. Wilt u graag uw 
verhaal vertellen? Mail naar joke@jokevancaesbroeck.be 
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