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Snoeiharde cancer-experience op
een zacht Radboudkussen
“Een allround
cancer-experience
en een snoeiharde
voorstelling op een
zacht Radboudkussen”,
zo omschrijft Kitty van
Mil haar voorstelling
Vals Plat, gebaseerd op
haar eigen strijd tegen
borstkanker.
Door Maaike van Helmond

Het verhaal van Kitty begint
als haar vader op slechts
25-jarige leeftijd overlijdt
aan kanker. “Toen ontstond
bij mij een haast panische
angst om zelf ook ziek te
worden.” Nadat later zowel
bij haar moeder als haar zus
de diagnose kanker werd
gesteld, wilde Kitty zelf nóg
grondiger
gecontroleerd
worden door haar huisarts.
Helaas zonder succes. “In
2010 kreeg ik de diagnose:
zeer ernstige uitgezaaide
borstkanker. Een tumor van
tien centimeter. Kans op
overleven: uiterst klein...”
Op dat moment spookte in
Kitty’s hoofd nog de foto die
ze in de jaren negentig in
de Viva had gezien van een
vrouw met afgezette borst.
“Na het zien van die foto
heb ik altijd geroepen dat ik

liever dood wilde dan mijn
borst eraf. Tot ik in het Radboud de juiste oncoloog ontmoette die precies de goede
dingen zei. Daardoor heb ik
toch de stap gezet om mij
te laten opereren. Gelukkig
maar, anders was ik er nu
niet meer geweest.”
Tijdens haar eerste chemo-

‘IK HEB ALTIJD
GEROEPEN DAT IK
LIEVER DOOD WIL DAN
MIJN BORST ERAF’
kuur besloot Kitty dat, als
ze het zou overleven, ze een
theatervoorstelling
wilde
maken over haar strijd. Niet
alleen tegen haar ziekte,
maar ook tegen haar huisarts die volgens Kitty niet
genoeg actie had ondernomen om de kanker in een
eerder stadium te kunnen
ontdekken. “Tijdens de acht
maanden chemo heb ik 170
pagina’s volgeschreven met
mijn verhaal. Na mijn borstreconstructie ben ik het
script samen met regisseur
Michaël van Buuren uit
gaan werken tot een theatervoorstelling.”
Volgens Kitty brengt ze
met Vals Plat een compleet
nieuw genre op de planken:
reality toneel waarbij zeer
ernstige zaken worden af-

Met ‘Vals Plat’ hoopt Kitty te bereiken dat huisartsen ook bij vrouwen onder de vijftig beter
op gaan letten op tekenen van borstkanker.
Foto: Maaike van Helmond

gewisseld met relativerende
humor op de juiste momenten. Met deze voorstelling
hoopt Kitty te bereiken dat
huisartsen ook bij vrouwen
onder de vijftig beter op
gaan letten op tekenen van
borstkanker. “Daarnaast wil
ik laten zien hoe belangrijk
het is om jezelf te zijn als je
in zo’n medische molen belandt. Gewoon alles zeggen
wat er in je opkomt, zodat
de artsen weten hoe ze met
je moeten communiceren.

Ik had zelf het geluk dat ik
in en om het ziekenhuis de
juiste mensen om mij heen
had. Daar zal ik ze altijd
dankbaar voor zijn.” Tijdens
de première op donderdag

13 juni waren ook bijna al
haar behandelend artsen
aanwezig in het Campustheater. “Heel bijzonder, zonder
hen had ik hier immers niet
gestaan.”

Voorstelling bijwonen
Wil je zelf ook een voorstelling van Vals Plat bijwonen?
Dat kan. De eerste voorstellingen zijn weliswaar al
uitverkocht, maar voor 21 en 26 september en 3 en 10
oktober zijn nog volop kaarten verkrijgbaar. Een deel
van de opbrengst gaat naar KWF Kankerfonds. Kijk voor
meer informatie op www.campustheater.nl.

Radboud weet
veel van kanker
NIJMEGEN - Het UMC St Rad-

boud is door Orphanet nationaal erkend als Expertisecentrum Erfelijke Kanker.
De onlosmakelijke combinatie van onderzoek en multidisciplinaire patiëntenzorg,
de beschikbaarheid van
digitale patiënten- en verwijzersinformatie, de korte
wacht- en doorlooptijden
voor erfelijkheidsadvies en
de mogelijkheid tot sneldiagnostiek op DNA-mutaties
hebben tot deze officiële erkenning geleid. Orphanet is
een internationale organisatie die de registratie van
expertisecentra voor zeldzame ziekten coördineert en
uitvoert volgens vaste regels
en normering. Het Radboud
heeft als enige ziekenhuis
in Nederland de status van
expertisecentrum erfelijke
kanker, hetgeen de voortrekkersrol die men op dit
gebied zowel nationaal als
internationaal vervult, onderstreept. Het Expertisecentrum Erfelijke Kanker
werkt multidisciplinair en
legt zich, onder leiding van
prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge toe op verbetering
van herkennen, behandelen
en voorkomen van erfelijke
kanker. Het Radboud is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van
kanker. Met 20.000 patiëntbezoeken per jaar behoort
het tot de grootste oncologische centra van Nederland.
Jaarlijks krijgen 9.000 nieuwe patiënten de diagnose
kanker in het Radboud.

OUDE TYPE ANTI-AANBAKPAN VANAF 2015 VERBODEN!
De productie van pannen met een anti-aanbaklaag met PFOA (perfluoroctaanzuur) heeft schadelijke milieu-effecten en is vanaf 2015 verboden.

Ruil nú! Sola geeft10.voor uw oude koekenpan!
Bij aankoop van een
keramische pan
BEKEND
VAN DE TV

Z E E R K R A S VA S T
ANTI-AANBAK
E L K E WA R M T E B R O N

O P T I M A L E WA R M T E V E R D E L I N G
LANGE LEVENSDUUR
MILIEUVRIENDELIJK
GEPRODUCEERD

Gezond bakken, braden en wokken

W E BOP=OSP!H O P
VOORDEEL
www.sola-fabriekswinkel.nl

STEL ZELF JE BESTEKSET SAMEN

MODEL CAPRI

Koekenpan ø 20 cm

9.95
INRUILPRIJS 24.95 10.- 14.95
Koekenpan ø 28 cm
INRUILPRIJS 27.95 10.- 17.95
Koekenpan ø 30 cm
INRUILPRIJS 29.95 10.- 19.95
Wok ø 28 cm
INRUILPRIJS 27.95 10.- 17.95
Hapjespan met deksel ø 28 cm
INRUILPRIJS 29.95 10.- 19.95
INRUILPRIJS 19.95 10.-

Koekenpan ø 24 cm

MODEL PALERMO

BESPAAR 100.-

tafel
lepel
2.50
35

bestekset

kortingscode pe70

70-delig | 8-persoons topmodel Privilege 18-10

369. 219.
WEBSHOPPRIJS

119.-

NOG 111 STUKS!

1.

tafel
vork
2.50
35

1.

tafel dessert dessert dessert cocktail cocktail fruit
mes lepel vork
mes lepel vork mesje
2.75 2.25 2.25 2.50
1.50
1.50
2.40
95
25
25
75
95
95
35

1.

1.

ELKE WARMTEBRON

1.

1.

0.

0.

1.

tafel
lepel
2.95
95

1.

tafel
vork
2.95
95

1.

tafel dessert dessert dessert cocktail cocktail fruit
mes lepel vork
mes lepel vork mesje
2.95
2.75
2.75
2.75
2.25 2.25
2.65
95
85
85
85
40
40
80

1.

1.

1.

STEL ZELF JE KOOKSET SAMEN
kookpan ø 16 cm
kookpan ø 18 cm
kookpan ø 20 cm
kookpan ø 22 cm
kookpan ø 24 cm

16.95
21.95
24.95
27.95
31.95

8.
9.
10.
12.
14.

95
95
95
95
95

1.

1.

1.

1.

MODEL VERDI

Marikenstraat 40 Nijmegen
telefoon 024 - 324 16 19
ma 13.00-18.00 uur | di wo vrij 10.00-18.00 uur
do 10.00-21.00 uur | za 09.30-17.00 uur

steelpan ø 16 cm 13.95

8.95

koekenpan ø 20 cm 16.95
koekenpan ø 24 cm 23.95

8.95
10.95

