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Op 10 februari dit jaar wordt Kir-
sten opgenomen in Utrecht. Er
worden stukken van haar lange
haar afgeschoren, ze krijgt plak-
kers op haar hoofd waarmee ze
door de MRI-scan gaat. De volgen-
de dag in de OK wordt ze op haar
rechterzij gelegd. Haar hoofd
wordt vastgezet met pinnen. Er
wordt een tent over haar heen ge-
bouwd. Kirsten ziet alleen de neu-
ropsycholoog, die met haar oefe-
ningen gaat doen. Maar ze hoort
alles. Een boorgeluid als bij de
tandarts als ze haar schedel door-
boren. Artsen die tegen elkaar

fluisteren. Instrumenten die wor-
den verplaatst. Uren ligt Kirsten
in dezelfde houding. Ze is moe,
maar moet doorgaan zodat Robe
veel tumorweefsel kan weghalen.
Soms tintelt haar been of kan ze
niks zeggen – een teken dat Robe
bij functioneel weefsel zit.
„Spreek je een andere taal?”,
vraagt Robe. In het Engels gaan
ze verder. Zo kan hij nog precie-
zer werken. „Ik spreek ook
Turks”, zegt Kirsten. „Wát zeg
je?”, hoort ze aan de andere kant
van het doek. Ze lacht. „Grapje.”
Om kwart over vijf is de operatie
klaar. De arts belt Job en geeft de
hoorn aan Kirsten. Euforisch is
ze. Ze is er nog en kan praten. Op
Kirstens verzoek zijn er foto’s ge-
maakt van haar operatie. De tu-
mor ziet eruit als hersenen, maar
iets lichter van kleur. Op de vol-
gende foto is de tumor eruit en
zijn Kirstens hersenen ingezakt
als een plumpudding. Mooie beel-
den, vindt ze. „Ik heb mijn eigen
hersenen gezien, hoe cool is dat!”
Robe heeft 90 procent van het ge-
zwel weggehaald. Nu moet Kir-
sten elke drie maanden onder de
scan. Zodra de tumor groeit,
krijgt ze chemo en bestraling. Ge-
nezing bestaat niet. Nóg niet.
Kirsten en haar omgeving halen
geld op voor de stichting STOP
Hersentumoren, die onderzoek
naar behandeling financiert. Dat
ze daarvoor de publiciteit moet
zoeken, vindt ze moeilijk. Ze wil
niet ‘die zielige jonge moeder’
zijn. „Maar dat is hypocriet”, zegt
ze. „Ik ga voor genezing, ik ga niet
wachten tot iemand anders een
doorbraak creëert.”

door Chantal Blommers
en Annemart van Rhee

HOORN – Hij heeft het talent voor
een glansrijke zangcarrière. Door
verkeerde keuzes, ruzies en nu ook
mishandeling van een verkeersre-
gelaar lijkt de loopbaan van The Voi-
ce-winnaar Ben Saunders voorbij.

Kort nadat Ben Saunders (nu 31)
de eerste editie van The Voice of
Holland won, glom producent
John de Mol van trots door zijn
zwaar getatoeëerde kandidaat met
het bad boy-imago. „Ik noem hem
het geluk van The Voice, hij is de
verpersoonlijking van wat we wil-
den laten zien. Hij is zo getalen-
teerd en populair dat hij een glans-
rijke loopbaan tegemoet gaat. Ik
eet mijn schoen op als hij over
vijf jaar geen grote ster is”, aldus
De Mol.
De mediamagnaat wil nu geen
commentaar geven op het ontspo-
ren van zijn ex-protegé, anders
dan dat de onderlinge banden vijf
maanden geleden zijn verbroken.
Saunders heeft geen platenmaat-
schappij en geen boekingskantoor
meer.
De Mol introduceerde zijn co-
ryfee in Amerika, Bulgarije en Po-
len. Ondanks een mediamagnaat
als machtige kruiwagen, verzilver-
de Ben Saunders zijn kansen niet.
Sinds 2012 blijven zijn singles ste-
ken in de onderste regionen van
de hitparades, fans hebben moei-
te met zijn muzikale koers – van
big band tot pop – en het snelle
geld van realityshows leek Saun-
ders beter te bevallen dan een
duurzame loopbaan. Hij sloot

zich aan bij Satudarah. Ook ande-
re zaken leidden hem af, zoals de
incidenten met zijn broers Jamie
(geweldpleging) en Dean (ver-
dacht van brandstichting). En na
Mandy, Maaike, Soraya, Yvonne,
Beau, Josh, Fleur, Jamy en Bronty
heet zijn partner nu Janita. Noch
zijn familie noch zijn ex-vriendin-

nen geven nu commentaar.
Imagodeskundigen vrezen dat het
na de mishandeling van een ver-
keersregelaar, deze week in
Hoorn, einde oefening is voor
Saunders’ carrière. De zanger
moet diep door het stof als hij
nog aan de bak wil komen, zegt
imagodeskundige Zabeth van
Veen. „Hij had al niet het imago
van een lieverdje. Het zou goed
zijn als hij verzachtende omstan-
digheden op kan voeren. Het ge-
weld is niet goed te praten. Het
scheelt misschien dat mensen dit
al bijna van hem verwachten. Als
het Marco Borsato was geweest,
was de schok groter.”
Publiekelijk excuses maken, is
niet genoeg, zegt imagodeskundi-
ge Bart Maussen. „Met zijn gedrag
heeft hij bevestigd een heetgeba-
kerd type te zijn. Dit is al het zo-
veelste incident. Hij zal publieke-
lijk aan moeten geven wat hij gaat
doen om dit gedrag te voorko-
men. Hulp zoeken dus.”
Henkjan Smits – oud-jurylid van
Idols en X Factor – denkt dat het
voor Saunders’ zangcarrière niet
te laat is. „Er zijn meer zangers na
een schandaal groot geworden,
denk aan Axl Rose van Guns N’
Roses. Het zou zonde zijn van
zo’n talent als we nooit meer van
hem horen. Bij de talenten met
wie ik werk, hamer ik er altijd op
dat je er met alleen een gave niet
bent.”
Ben Saunders wil niet reageren.
Zijn broer Dean zegt in een ver-
klaring op Facebook het geweld te
betreuren. „Ik keur niet goed dat
er geslagen is. Ik hoop oprecht dat
de verkeersregelaar snel herstelt.”

Ik ga niet
zitten wachten
tot iemand anders
een doorbraak
creëert

Ik heb
mijn eigen
hersenen
gezien, hoe
cool is dat!

Kirsten ten Thije

Er zijn meer zangers
na een schandaal
groot geworden
Henkjan Smits, oud-jurylid ‘Idols’

“

“

� Ben Saunders foto Remko de
Waal/ANP

“
� foto Emiel Muijderman

Heeft ‘bad boy’ Saunders
het nu echt verbruid?
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Bij hollandsnieuwe krijg je de Samsung Galaxy Core Prime (t.w.v. €149,-) nu voor maar €6,- per maand
(gedurende 24 maanden). Voor het Sim Only abonnement betaal je €12,-. Dus je hebt 24 maanden lang de
Samsung Galaxy Core Prime én een tegoed van 1000 MB, belminuten of sms’jes voor maar €18,- per maand. Of
je nu meer wilt internetten dan bellen en sms’en, of andersom, beslis je helemaal zelf. En als je een keer voor het
einde van de maand je tegoed opmaakt, bepaal jij of je wil opwaarderen. Zo weet je altijd precies wat je betaalt
én dat je waar voor je geld krijgt.

Samsung Galaxy
Core Prime

MB / MIN / SMS

1000

18,-
totaal per maand

Internetten, bellen en
sms’en uit één bundel

Bestel s
nel:

t/m 17 mei

€2 extra

korting!

Bestel snel op:

hollandsnieuwe.nl/bndestem
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door Dewi Gigengack

BORNE – „Dus jij hebt wat in je
hoofd?” De toon is gezet. De 34-
jarige Kirsten, haar man Job en
haar vader Herman zitten tegen-
over de Enschedese neurochirurg.
De kamer met witte, kale muren,
voelt net zo kil aan als de woor-
den die net zijn uitgesproken.
Ruim een maand weet Kirsten
van de tumor in haar hersenen.
Op deze grijze januari-ochtend
komt het écht aan.
Opereren is geen optie, zegt de
arts. Dan moet ze eerst een epilep-
tische aanval krijgen, of uitvalsver-
schijnselen. Kirsten kijkt de arts
aan. „Kan ik er 80 jaar mee wor-

den?” Het antwoord: „Je mag ho-
pen dat je nog vijf goede jaren
hebt.” Dit is het dan, denkt Kir-
sten. Nou ga ik dood.
Begin november was er nog niets
aan de hand met Kirsten ten
Thije uit Borne. Getrouwd met
Job, moeder van twee dochters
van 5 en 3 jaar, net begonnen aan
een nieuwe carrièrestap. Voor die
baan als manager bij Prescan, een
bedrijf voor preventief medisch
onderzoek, was Kirsten onver-
wacht gevraagd. Een toevalligheid
die van levensbelang zou blijken.
Als verantwoordelijke voor de
klantbeleving zou Kirsten een
‘rondje Prescan’ doen. Amper een
maand in dienst is ze als ze op

vrijdag 28 november naar de kli-
niek in Baarn rijdt voor een aan-
tal onderzoeken. Leuk, een mid-
dag onder haar Nederlandse colle-
ga’s. Zelf komt ze vooral in de kli-
nieken in Duitsland.
De hele riedel komt aan bod.
Bloed, longen, hart: alles is goed.
Tenslotte loopt Kirsten het kan-
toor in voor de uitslag van de
MRI-scan. Het is een haar beken-
de kamer, met de relaxfauteuils
en de tv aan de muur. Op het
scherm verschijnt de radioloog in
Duitsland. „Kirsten, ik vind het
zo erg dat ik jou dit moet zeggen.
Er zit iets in je hoofd.”
Ze is kalm als ze in de auto terug
naar huis zit. Ze gelooft niet dat

er een tumor in haar hoofd zit,
maar de scan had laten zien wat
ze niet wílde zien: een witte wolk
in haar hersenen.
Waarom ga je preventief door een
scan? Tijdens de zoektocht naar
de beste behandeling stuit Kir-
sten bij artsen telkens op deze
vraag. Ze wil zich niet verdedi-
gen, is juist blij dat ze er op tijd
bij is. Ze zoekt een oplossing.
Moet ik geopereerd worden, moet
ik bestraald worden, krijg ik che-
mo? Ook haar directeuren denken
mee. Hannover dan? Of Amerika?
Ze heeft een arts nodig die zegt:
‘Dit is het plan en het wordt een
succes, punt.’
Die arts is neurochirurg Pierre Ro-
be van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht. Eruit met Kir-
stens tumor, vindt hij, zo snel mo-
gelijk. Ze is in goede conditie en
heeft geen klachten: de ideale kan-
didaat. Kirsten kiest voor een ope-
ratie. Dat moet ‘wakker’: door Kir-
sten testjes te laten doen tijdens
de ingreep, kan de arts zien welk
weefsel hij moet weghalen.
Haar tumor zit bij het spraak- en
bewegingscentrum. Als Robe ver-
keerd snijdt, wordt Kirsten een
kasplant. Dat wil ze haar dochters
niet aandoen, zegt ze voor de ope-
ratie tegen haar huisarts. „Het
kan niet waar zijn dat ze nu al
zonder hun moeder moeten.”
Kirsten was 31 toen haar moeder
stierf. Het was zomer 2012, haar
ouders hadden net hun zaak ver-
kocht, ze zouden genieten, die
reis naar Zuid-Afrika maken.
Maar moeder Gerdy bleek maag-
kanker te hebben. Tien weken la-
ter was ze overleden, 58 jaar oud.

ROTTERDAM – Op het station Rot-
terdam Centraal komen geen ho-
gere toegangspoortjes als het aan
de NS ligt. Een meerderheid van
de Tweede Kamer wil dat de lage
poortjes vervangen worden door
hogere exemplaren, zodat
zwartrijders hier niet meer over-
heen kunnen springen.
Afgelopen weekeinde bleek dat
het makkelijk is om over de poort-
jes heen te springen. Meerdere
jongeren konden zonder een
kaartje het sinds vorige week vrij-
dag afgesloten station in.
De NS wil eerst het effect van an-
dere maatregelen afwachten. Zo
zijn er extra beveiligers aanwezig,
ook in het weekeinde. Het bedrijf
wijst er op dat er na de eerste
avonden vrijwel geen zwartrij-
ders meer zijn geweest die over
de deurtjes springen.
De poortjes op Rotterdam Cen-
traal zijn om architectonische re-
denen laag gehouden. Volgens
NS-woordvoerder Erik Kroeze
hebben van de 82 stations waar
de poortjes worden gesloten,
slechts twaalf stations om archi-
tectonische redenen lage deurtjes.
Dat is alleen op stations waar vei-
ligheidspersoneel aanwezig is.
In de metro in Rotterdam is
zwartrijden een zeldzaamheid ge-
worden. Het percentage onder-
grondse zwartrijders lag vorig
jaar op 1. Dat bleek gisteren uit cij-
fers van openbaarvervoerbedrijf
RET. Het aantal metroreizigers
zonder geldig vervoerbewijs daalt
al jaren, in 2013 ging het om 1,6
procent. Volgens een woordvoer-
ster is dit te danken aan de invoe-
ring van de ov-chipkaart en de
toegangspoortjes. In 2008, het jaar
voordat de RET de toegangspoort-
jes sloot en de chipkaart introdu-
ceerde, reed nog 11 procent zwart.

LUNTEREN – Een 52-jarige vrouw is
gisteren in Lunteren gewond ge-
raakt doordat een balkon van een
gebouw instortte. De vrouw
maakte volgens de brandweer een
val van vier meter en is naar het
ziekenhuis gebracht. De aard van
de verwondingen is onbekend.
Het slachtoffer stond op het bal-
kon, dat zich over twee apparte-
menten uitstrekte, toen de vloer
losliet. Een woordvoerder van de
brandweer zegt dat de complete
houten vloerconstructie instortte.
De vrouw viel met balkon en al
naar beneden.
Politie en bouwinspecteurs onder-
zoeken hoe het ongeluk kon ge-
beuren. Het ingestorte balkon
was het enige balkon aan het ap-
partementengebouw, een voorma-
lig woonhuis.

In Nederland mogen
nog geen preventieve
scans worden gemaakt
als er geen medische in-
dicatie is. De Gezond-

heidsraad adviseerde in
maart minister Schip-
pers van Volksgezond-
heid om terughoudend
met gezondheidschecks
om te gaan. Schippers
vroeg de raad om extra
informatie. Haar advies
aan de Kamer kan daar-
door nog even duren.
De solidariteit in ons
zorgsysteem kan vol-
gens de raad onder druk
komen als total bodyscans
gemeengoed worden.

Wie de scans of een du-
re aanvullende ziektekos-
tenverzekering hiervoor
niet kan betalen, kan de
dupe worden van lange-
re wachtlijsten en stij-
gende zorgkosten.
Marktleider in body-
scans is het Hengelose
Prescan. Het bedrijf laat
testen nu in het buiten-
land uitvoeren. Schip-
pers had om advies ge-
vraagd omdat ze de op-
komst van preventieve

screenings als ‘een gege-
ven’ beschouwt.
De Gezondheidsraad is
negatief, maar gooit de
deur niet dicht. Het wil
een screeningscommis-
sie laten beslissen of een
bedrijf als Prescan een
vergunning krijgt om in
Nederland klanten door
een scan te halen zonder
doorverwijzing. De raad
is bang dat total body-
scans mensen onterecht
ongerust maken.

Mede dankzij gesloten
poortjes rijdt slechts 1
procent van de reizi-
gers in de Rotterdam-
se metro zwart.

Kirsten ten Thije kwam er door haar werk bij Prescan
bij toeval achter dat ze een hersentumor heeft. Ze legt
zich niet zomaar neer bij het woord ‘ongeneeslijk’.
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Nog geen
preventieve
scans in
Nederland

PREVENTIEVE HERSENSCAN

Vrouw gewond
na instorten
van balkon

Poortjes op
Rotterdam
Centraal
niet hoger


