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Het boek ‘Toen roze nog gewoon een kleur was’ is een waargebeurd verhaal van en over
Romina, een Nederlandse vrouw van vierenveertig jaar. Ze is een single moeder met een
puberzoon. In februari 2020 werd een hormoongevoelige (kwaadaardige) tumor
geconstateerd. Het behandeltraject bestaat uit een operatie, bestraling, chemo- en
immunotherapie. Door de coronamaatregelen werd het een nog uitdagender traject waarbij
(bijna) alle afspraken alleen moesten worden gedaan.
Het boek heeft een logische opbouw. Het begint met het voorstellen van de personages.
Aansluitend het gehele borstkankertraject en als afsluiting zijn er personages aan het woord
over hoe zij het hebben beleefd. Dat geeft een verrassende inkijk vanuit een ander
perspectief. De schrijfstijl van het boek is toegankelijk. Tijdens het lezen zijn er geen stukken
die je over wilt slaan. Het is een goede combinatie tussen verhaal en toegevoegde details.
Tevens is het zo geschreven dat het niet zwaarmoedig wordt. Al laat je misschien wel een
enkele traan, zeker wanneer je zelf een soortgelijke situatie hebt meegemaakt. Het geeft een
goede beeld van het borstkankertraject dat is doorlopen, de besluiten die je moet nemen en
een deel van de bijwerkingen nadat het ‘traject’ is afgelopen. Het boek heeft een afgerond
einde.
In het boek wordt ook regelmatig teruggekeken naar een uitbundige periode toen de
vriendinnen twintigers waren, inclusief grappige anekdotes. Ook het single bestaan, inclusief
het daten en de apps wordt op een komische manier beschreven. Dit maakt dat het boek
extra toegankelijk wordt.
Het leven voor en na de borstkanker wordt meegenomen waardoor het een goed realistisch
beeld schetst.
Omdat het behandeltraject rondom de aanvang van de coronaperiode plaatsvindt geeft het
tevens een mooi beeld van de dualistische gevoelens. Aan de ene kant is het fijn wanneer
mensen zich bij je betrokken voelen, maar soms ook zo fijn om niemand te zien omdat je dan
niets hoeft.
Ik adviseer om het boek te lezen wanneer je zelf een gelijksoortig traject hebt meegemaakt
of wanneer je een beeld ervan wilt hebben. Het geeft een nuchtere en realistische kijk weer
wanneer hormoongevoelige borstkanker met uitzaaiingen wordt geconstateerd inclusief de
periode ervoor en erna.
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