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missie:  
 
Mensen met kanker én hun naasten te helpen  
de ziekte emotioneel te verwerken. 
 
Wij doen dit door het bieden van de best bewezen 
psychologische zorg, het verrichten van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek en het trainen van 
professionals werkzaam binnen de oncologie.  
 
Het HDI wil een toegankelijke, deskundige en op 
samenwerking gerichte organisatie zijn. 
 
 
 

Over het HDI 
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Locaties 
 

 
Bilthoven, Nijmegen, Arnhem 
 
2100 cliënten per jaar  
 
Vergoede zorg uit basisverzekering voor GGZ 
Mits verwijsbrief huisarts/bedrijfsarts/specialist 
 

Cliënt kan zichzelf aanmelden  
via 026-3033480 / www.hdi.nl 

4 



HDI in Marikenhuis 

 

Michel Bex – inloopspreekuur maandag 14:00-15:00 
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• Aanleiding: een boek 

 

• Angst voor de terugkeer van kanker 
 

• Omgaan met angst – Wat helpt? 

 
• pauze 

 

• Acceptatie? 

• Online zelfhulpprogramma voor angst bij kanker 

 

Programma 



Radboudumc 
2017 

 

 



 

Angst na Kanker (Verhulst & Völker, 2018) 



“Sinds ik mijn eerste kanker kreeg, heb ik gezocht naar 
een boekje over die kankerangst, maar ik heb het niet 
gevonden.  
Het lijkt me zo belangrijk dat er wordt gesproken 
over die angst. Dan snappen mensen wellicht ook 
waarom je zo prikkelbaar of teruggetrokken bent. 
Angst is bijna een ziekte ernaast...”  

(in: Keirse 2004, p. 142) 

Becky 



“angst of zorgen over de mogelijkheid dat de kanker 
terug zal komen of zal groeien in hetzelfde orgaan of in 
een ander deel van het lichaam” 
 

 

 

Angst voor de terugkeer van kanker 

 
(Simard & Savard, 2009a)  
 
 
 



Angst is een normale reactie van het lichaam en  
 

de geest op een bedreigende situatie 
 

 

Wat is angst precies? 



Kanker is meer dan een medisch probleem 

Ongeveer 25% van alle mensen met kanker heeft op enig moment 
zodanige klachten dat een verwijzing naar professionele psychologische 
zorg op zijn plaats is.  

87% Psychische problemen 

60% Lichamelijke klachten 

50% Relationele problemen 

40% Problemen rond verleende medische zorg 

20% Financiële en/of praktische problemen 

Bron: Schrameijer en Brunenberg, 1992 
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Bron: Visie psychosociale oncologische zorg op maat,  2014, 
KWF, IKNL, NVPO, IPSO, NFK, 2014 



• 80% heeft (last van) angst 
• 35% heeft forse last van angst 
• Ongeacht opleiding, stadium van ziekte, sexe 

 
• Jonge (alleenstaande) mensen 
• Lichamelijke klachten / Bijwerkingen van behandeling 
• Neuroticisme (emotioneel minder stabiel) 
• Eerdere trauma 
• Extreme ontkenning 

 
• Optimisme en berusting helpt (tot op zekere hoogte) 
• Neemt af met de tijd (en goede uitslagen)  

Hoeveel mensen hebben last van 
angst na kanker? 



• Controles en uitslagen 

• Bij lichamelijke klachten 

• Bij speciale momenten zoals rond geboorte, 
verjaardagen, feestdagen,  

• Bij herinneringen van dagen van 
behandeling/diagnose 

• Bij TV, radio, internet 

 

• In de ochtend… 

Op welke momenten speelt angst? 



Rooster 
  

Angst wordt het vroegste wakker. Wekt dan 
 verstand en plannen voor de dag, 

 die dekken hem nog even toe. Waarom 
kan kalmte niet eens eerder opstaan, of 

het verheugen, waarom is angst zo onbeheerst 
 zo ijverig? 

  
  

Juf juf ik was het eerst. 
 Ja hoor dat heeft de juf gemerkt. Ga nou maar 
 rustig naar je plaats en praat niet voor je beurt. 

 Vanmiddag, bij geschiedenis, mag je 
 alles vertellen wat je weet, wat vroeger 

is gebeurd. 
  

Judith Herzberg, Uit ‘Dagrest’ (1984). 



Wat 
helpt?    

Wanneer ik denk aan de mogelijke terugkeer van kanker, gebruik ik de volgende 
strategieën om mezelf gerust te stellen: 

 
Ik bel mijn arts of andere gezondheidsdeskundige  

  
Ik ga naar het ziekenhuis of de kliniek voor een onderzoek  

  
Ik onderzoek mezelf om te kijken of ik lichamelijke tekenen van kanker heb  

  
Ik probeer mezelf af te leiden (bv. onderneem verschillende activiteiten, kijk televisie, lees, 

werk)  
  

Ik probeer er niet aan te denken, om het idee uit mijn hoofd te krijgen  
  

Ik bid, mediteer of doe ontspanningsoefeningen  
  

Ik probeer mezelf ervan te overtuigen dat alles goed zal komen of ik denk positief 
 

Simard, S. & Savard, J. (2008),  
officiële Nederlandse vertaling door Lenting, J. & Van der Lee, M. (2010) 

 



Wat 
helpt?    

vervolg 
 

Wanneer ik denk aan de mogelijke terugkeer van kanker, gebruik ik de 
volgende strategieën om mezelf gerust te stellen: 

Ik praat er met iemand over  
Ik probeer te begrijpen wat er gebeurt en ga ermee om  

Ik probeer een oplossing te vinden  
Ik probeer deze gedachte te vervangen door een meer plezierige  

Ik zeg tegen mezelf ‘stop ermee’  
 



 

Praten helpt? 



  
zou u met iemand willen praten? 



 

Praten of ‘In stilte verdragen’? 



VERBORGEN SMART IS HALVE SMART  
Ik zal niet droevig klagen, 

Dat niemand mij troost in mijn leed; 
Juist daarom kan ik het dragen, 

Omdat geen mens het weet. 
 

Geen troost, geen mededogen, 
Maakt ooit dit hart gezond, 

Want zagen nieuwsgierige ogen 
De grote, open wond, 

 
En peilden nieuwsgierige handen 

Hoe diep die wonden zijn, 
Hoe smartelijk zouden ze branden 

Met haast onduldbare pijn! 
 

Want iedere blik zou schrijnen, 
Wat toch reeds zo moeilijk geneest. 

Alleen door rustig te schijnen 
Ben ik ook rustig geweest. 

 
Jacqueline van der Waals (1900) 

1968-1922 



 

• Herkennen 

• Onderzoeken 

• Praten 

• Proberen 

• Accepteren 

 

Wat helpt?  
 

         Hoppa! 
 



 

Ziekte-experts en angst-expert 

Herkennen 



• House & Stark (2002) fear & anxiety 



 



• “mijn bodyguard” 

Biologie van angst herkennen 



• Waar ben ik precies bang voor? 

 

• Bang voor pijn?  

• Bang voor afhankelijkheid? 

• Bang voor verlies van je rol in het gezin? 

• Bang voor de dood? 

 

• Bianca en haar huisarts 

Onderzoeken 



 Luister naar mijn verhaal 
 Want als je luistert 
 Maak je woorden in mij wakker 
 Waarmee ik kan vertellen  
 Nu weet ik nog niet wat 
 
 Pas als het verhaal verteld is  
 Krijg ik vorm en samenhang 
 Samen ben ik iemand 
 Door jou en mij herkend 
     
     Als het verteld is 
 Durf ik mijzelf weer te worden 
 Dan is mijn huis weer ingericht 
 De spullen op hun plaats 

Marina San Giorgi 1992 

 

Praten (& luisteren) 



 Luisteren is moeilijk! 
 
 Praten is ook moeilijk! 
 

Praten (& luisteren) 



• Piekerdagboek / zorgendagboek 

• Ontspanningsoefeningen 

• Lichamelijk contact (vb kat) 

• Arts raadplegen 

• Psychologisch hulpverlener zoeken 

• Afspraken in gezin (Zie: Appelo “samenwerken bij kanker”)  

• Online hulp: www.minderangstnakanker.nl 

Proberen 



 

Acceptatie – Aanvaarden – Aannemen? 



 Moge ik de kracht hebben  
om te veranderen wat ik kan veranderen,  

 de moed om te accepteren  
 wat ik niet kan veranderen                                           

 en de wijsheid om onderscheid  
 te kunnen maken tussen beiden. 

  



Minst effectieve en meest effectieve coping  

(Oosterwijk, 2004) 

Acceptatie 

Protesteren - Waarom ik? 
Sociale vergelijking naar boven 

  Berusten      
  Bagatelliseren   
  Cognitieve vermijding 
  In staat zijn positieve wending te geven 
  Sociale vergelijking naar beneden 



 Het HDI heeft een online zelfhulpprogramma 
ontwikkeld voor angst voor de terugkeer van kanker: 

Angst voor de terugkeer van kanker 



Voordelen 

 

• In eigen tijd en tempo 

• Op ieder tijdstip te volgen 

• Vanuit huis 

• Alles blijft bewaard 

• Geen wachtlijst 

• Laagdrempelig 

• (vrijwel) anoniem 

Online zelfhulp, werkt dat wel? 

Nadelen 

 
• Geen persoonlijk contact 
  

 
  

 



• Het HDI heeft een online zelfhulpprogramma ontwikkeld 
voor angst voor de terugkeer van kanker 

 

• Het programma duurt 4-7 weken 

 

• Er is een e-mail coach beschikbaar voor vragen of advies 

 

Online zelfhulpprogramma 



 

Modules Online 
zelfhulpprogramma 



Modules 



• www.hdi.nl  

 

• drs. Coen Völker 

 cvolker@hdi.nl 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

http://www.hdi.nl/
http://www.hdi.nl/
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