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Kristina (25) vraagt aandacht voor zeldzame kanker

“Dokters dachten eerst dat
ik drugs had ingenomen”
Kristina Kiekens (25) uit
Deurne zamelde 2800 euro in
voor Music for Life, om de vzw
NET en MEN Kanker te steunen.
Geen toevallige keuze, want
ze weet zelf nog maar negen
maanden dat ze aan deze
zeldzame vorm van kanker
lijdt. Met haar actie wil ze NET
en MEN meer bekend maken.
 NET en MEN staat voor Neuro En-

docriene Tumoren en Multipele Endocriene Neoplasie. Het gaat om tumoren die in staat zijn hormonen af
te scheiden of om tumoren die zich
ontwikkelen in hormoonproducerende organen. De aandoening die

Kristina heeft, namelijk insulineproducerende gezwellen in lever en pancreas, treft een op de twee miljoen
mensen.
“Ik had al zeven jaar klachten. Een
spastische darm door de stress, zei
de dokter. Intuïtief voelde ik dat er
meer aan de hand was. In oktober
2012 kreeg ik plots erge pijnscheuten op het werk. In het ziekenhuis
deden ze onderzoek naar galstenen,
maar er was niets te zien.”
Tot Kristina in maart van dit jaar
‘s nachts wakker werd met razende
honger. “De dagen daarop begon ik
me te overslapen. Op de duur ben ik
thuis in coma gevallen. Mijn suikerwaarden waren onmeetbaar laag. In
het ziekenhuis dachten ze eerst dat ik

drugs of een overdosis insuline had
genomen.”
Echo’s in Leuven maakten duidelijk dat Kristina twintig insulineproducerende gezwelletjes in haar lever
had en ook nog een gezwelletje in
haar pancreas. “Via radio- en chemotherapie blijft mijn toestand voorlopig stabiel. Iedere vier weken moet
ik een spuit krijgen. Omdat NET en
MEN zo onbekend is, denken dokters vaak niet aan die mogelijkheid.”
Kristina schenkt het geld aan de
vzw Net en MEN Kanker, “omdat de
lotgenotencontacten mij enorm geholpen hebben.”
KMA

L www.net-men-kanker.be

Kristina lag twee maanden in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hier op
het bankje zit ze van links naar rechts met haar grootvader, grootmoeder en moeder tijdens haar behandeling in Leuven. FOTO GVA

