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Beste lezer,
In 2018 hebben we als Academie zestien persoonlijke verhalen verzameld van bevlogen mensen
werkzaam in de oncologie. Elk van hen vertelde waarom ze van hun werk houden en welke weg ze zijn
gegaan. Stuk voor stuk ontroerende, indrukwekkende en inspirerende verhalen. Deze verhalen zijn de
inleiding op het nieuwe studieboek, behorende bij de opleiding Excellente coach rondom kanker en is
gelanceerd op het symposium In het oog van de storm. Dankbaar ben ik voor de prachtige manier
waarop mensen met elkaar delen wat hen drijft.
Daar willen we graag een vervolg aan geven. Dit jaar is het thema van het symposium De invloed van
kanker op relaties. Ook nu hebben we ons als redactie ingespannen om boeiende verhalen te
verzamelen. En dat is gelukt! Deze keer vormen de verhalen de inleiding in het studieboek op module
4 Coaching, kanker en relaties.
Het eerste ‘verhaal’ is de tekening van Rinske (14). Rinske, dankjewel dat we jouw mooie tekening van
jullie gezin met de door jou gekozen titel ‘voor mama’ als voorkant mogen gebruiken. Ik vind hem
prachtig! In je tekening laat je heel mooi zien dat relaties alles met contact en verbinding te maken
hebben.
Het boek vult zich verder met een kleurrijke diversiteit aan verhalen en beelden. Verhalen over
verloren en teruggevonden geliefden, van een vader over zijn zoon, van een zus over haar broer,
verhalen over de relatie tussen de arts en zijn patiënt, over de relatie met collega’s, over de relatie
met jezelf, de relatie met Geis de hond en de relatie met je persoonlijke bron van houvast. Verhalen
over eigen regie en spirituele uitdagingen. Verhalen over liefdevolle verbinding èn over existentiële
eenzaamheid die de gevolgen van kanker met zich mee kunnen brengen.
Ik nodig je uit om de verhalen met een open hart te lezen. Of ernaar te luisteren, want deze keer
hebben we, naast verhalen en beelden, ook een podcast toegevoegd.
Een groot woord van dank aan allen die hun verhaal met ons hebben gedeeld en zo een relatie aan
zijn gegaan met de lezer of luisteraar. Dank ook aan de mede redactieleden Kristel Hoogwout en
Ravenna Aarnoutse. Het was een intensief, maar mooi proces om dit product samen te mogen maken.
Mijn wens is dat dit boek mag bijdragen aan de bewustwording dat de impact van kanker op relaties
groot is. En dat de manier waarop we hiermee omgaan heel persoonlijk kan en mag zijn. Tegelijkertijd
vinden we elkaar in het samen mens zijn en onze zoektocht naar betekenis.
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Ik wens de lezer en luisteraar een verrijkende ervaring. Graag blijven we met je in gesprek. Je reactie
zien we daarom met interesse tegemoet.
Namens de redactie,
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Tommie Niessen

‘Ik zie wel wanneer ik het laat doen. Misschien volgende week, het ligt eraan hoe ik me voel de
komende dagen. Of de pijn steeds erger wordt...’ zegt mevrouw tegen mij, een paar dagen voordat ze
euthanasie wil laten uitvoeren.
Deze vrouw is al een tijd erg ziek, ze heeft kanker met veel uitzaaiingen. De pijn wordt steeds erger en
ze wil niet afhankelijk worden van de zorg van anderen. Dat zou ze echt verschrikkelijk vinden. Ze is
tevreden met de zorg die ze in het hospice krijgt. Mevrouw is pas vijfenveertig, heeft twee kinderen en
is al langere tijd gescheiden.
Toen ze zes weken eerder in het hospice aankwam, was ze ten einde raad. Naast het feit dat ze niet
meer lang zou leven, speelden er nog veel meer zaken die ze moest oplossen. Dit maakte de situatie
waarin ze verkeerde nog veel moeilijker dan hij toch al was. De persoonlijke problemen die ze onder
ogen moest zien waren zwaar en ingewikkeld. Toch heeft ze deze stuk voor stuk aangepakt. Ze vond
hierdoor rust en ze kreeg haar gevoel voor eigenwaarde terug.
Wat heb ik veel respect voor deze vrouw. Dat zij, ondanks haar ernstige ziekte, zo ontzettend sterk is
geweest en heeft geprobeerd al haar zaken zo goed mogelijk af te handelen en het goede te doen
voor haar kinderen en nabestaanden.
De pijn neemt nu toe, het gaat niet meer. Ze is er klaar mee en staat er volledig achter. Het is genoeg
geweest en ze gaat een datum kiezen.
Ik werk nachtdiensten in het hospice en mevrouw zal de dag na mijn laatste nachtdienst gaan sterven.
De nachten voor de euthanasie uitgevoerd zal worden zijn intens.
Mevrouw is met haar kinderen op haar kamer en ik ga regelmatig naar hen toe. Haar kinderen zijn van
mijn leeftijd. Dit is zo mooi en heftig tegelijk. Ik merk dat ik de situatie moeilijk vind, het komt zo
dichtbij. Ik ben tegelijkertijd dankbaar dat ik dit mag meemaken. Dat ik iets kan betekenen voor deze
mensen in deze situatie.
De nachtdienst is bijna voorbij en ik ga nog bij mevrouw langs om afscheid te nemen.
‘Heb je vanavond nog dienst, Tommie?’
‘Nee, dit was mijn laatste nachtdienst...’
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‘Nou, dan zijn we allebei niet meer hier vanavond. Dank je wel, Tommie.’ Ze heeft een tevreden blik in
haar ogen. Ze kijkt naar haar kinderen, die nog slapen, en zegt: ‘Het is goed zo.’
Ik geef haar een hand, bedank haar en ga weg. Ik heb de tranen in mijn ogen als ik naar huis rijd. Dit
heb ik nog nooit gehad door mijn werk, deze situatie raakt me heel erg. Ik vraag me af of ik nu ‘te
betrokken’ ben geweest? Is dit wel ‘normaal’? Als ik weer op het werk ben, bespreek ik dit met een
collega die al veel langer in het hospice werkt.
Hij zegt: ‘Het is helemaal niet raar. Niets voelen, dat is nog veel erger, dan kun je beter stoppen.’
Deze woorden doen mij goed en ik accepteer mijn emoties. Het hoort bij dit werk, het hoort bij dit
leven. Ik ben alleen nog dankbaar dat ik deze zorg heb mogen verlenen.
In verband met de privacy zijn de persoonlijke kenmerken van betrokkenen veranderd. Sommige
herinneringen zijn gekleurd, ervaringen zijn de mijne en deels fictief. Iedereen ervaart situaties op zijn
eigen manier – in dit artikel schrijf ik hoe ik ze heb beleefd.

Tommie Niessen werkt als verpleegkundige.
Hij schrijf stukjes en maakt video’s over zijn werk
in de zorg. Gewoon omdat hij het leuk vindt en
omdat hij vindt dat de zorg wat meer (positieve)
aandacht verdient.
www.tommieniessen.nl

Tommie Niessen Foto: Dennis Vloedmans

7

2

Jouw laatste woorden

Solange Boasman
Twee en een half jaar geleden overleed je. Je dappere strijd tegen kanker was toen gestreden. Een
paar dagen voor je sterven belde je mij. De telefoon ging over, in mijn tas, op een voor mij hectisch en
heftig moment. Het lukte op het nippertje om de telefoon op tijd in handen te krijgen. Toen ik je stem
hoorde, wist ik: dit zijn, zijn laatste woorden. Dit is het afscheid.
Bijzondere gesprekken
Ik had vaker bijzondere gesprekken met je gevoerd. Nooit vergeet ik
dat je mij thuis belde, omdat ik als 16 jarige niet op tijd thuis gekomen
was. De reden was onschuldig, ik was de tijd vergeten, was daardoor
iets te laat en durfde niet meer naar binnen. Je sprak me streng, doch
rechtvaardig toe en dat maakte indruk. En je lieve en kalme reactie
toen ik je belde om te vertellen dat ik heel jong oma werd was voor mij
ook bijzonder en waardevol. Deze gesprekken zal ik niet vergeten. Ik
wist toen je mij voor het laatst belde, dat het een heel speciaal
moment en speciaal gesprek zou worden.
Solange en broer

Alle zintuigen open
Luisteren was het enige wat ik kon, een beetje stamelen en huilen, terwijl ik me ook groot probeerde
te houden. Je belde immers om afscheid te nemen en ik wilde al mijn zintuigen open zetten om dit
moment nooit meer te vergeten.
Je boodschap was helder, het ging over hoe blij je was dat je mijn grote broer mocht zijn, dat ik goed
voor mijn geliefden mocht zorgen en voor mezelf. En dat je van mij hield. In het hakkelen lukte het mij
ook jou te vertellen dat ik veel van je gehouden heb en dat ook altijd zal blijven doen. Ik dankte je voor
alles wat je voor mij betekend had. Mijn grote broer! Je boodschap gaf me op dat moment zoveel
kracht. Wat jij niet kon weten was dat ik op dat moment die kracht op alle fronten nodig had. Wist je
het? Voelde je het, door het ongezegde heen? Ik voelde me intens verdrietig en megakrachtig tegelijk.
Voor mij was het een onvergetelijk moment waar ik je diep dankbaar voor ben.
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Afscheid nemen en loslaten
Mijn hart brak toen ik maanden later van je lieve vrouw hoorde hoe je er aan de andere kant van de
lijn erbij gelegen had. Je had van te voren al je energie verzameld om al je 11 broers en zussen te
bellen. Je belde ons allemaal, één voor één. Op je laatste krachten, want zei je tegen je vrouw: ‘ik kan
ze toch niet zomaar achter laten!?’. Steeds na ieder gesprek weer, laadde jij je weer op. Het had je
zoveel gekost, het loslaten vroeg zo veel en het afscheid nemen ‘met jouw laatste woorden’ wilde je
doen. Dit moest je doen! Ik was de laatste, omdat ik de jongste was. Tot op het laatst bleef jij, in je
kwetsbaarheid, zeer krachtig mijn en onze grote broer. Wat een liefde!

Geparkeerde rouw en stromende liefde
Lange tijd parkeerde ik mijn verdriet en gemis. Na je afscheid droogden mijn tranen op. Er was zorg
omtrent gezondheid binnen ons gezin. Ook andere zorgen hielden me bezig en de tranen tegen. Nu
het stil in mij geworden is, door rust en ruimte begint het te stromen.
Dank je wel lieve broer dat je mij, met je laatste boodschap bepaalde bij de kracht van liefde. Die
boodschap neem ik ter harte, en sluit het in mijn hart Je liet me met je laatste woorden ook weer
extra zien en voelen hoe belangrijk afscheid nemen is, als het ons gegeven is. Het is voor mij zeer
troostrijk en het verzacht de pijn.

Lieverd, je wordt gemist én geliefd! Wat een stempel heb je
gedrukt op ons, vooral op K, S en S. Maar ook op alle mensen die
je gekend hebt.
Lieve, grote broer in de hemel, ik hou van jou!
Onze liefde blijft.
Je zusje Solange
https://solangecoaching.nl/
Solange Boasman
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Vertrouwen komt te
voet en gaat te paard

Prof. Dr. Bob Pinedo – geschreven door Ravenna Aarnoutse
De ervaring die deze oncoloog op zijn naam heeft is indrukwekkend; zijn bijdrage aan de ontwikkeling
van de oncologische zorg minstens zo. De onderzoeken waaraan hij werkte hebben mede
bewerkstelligd dat de oncologie grote vooruitgang heeft geboekt de afgelopen 50 jaar. De vele prijzen
die hij in ontvangst heeft mogen nemen voor zijn levenswerk onderschrijven zijn prestaties. In ‘De
ontdekkingsreis van Bob Pinedo1’ wordt zijn levenswerk prachtig beschreven, een buitengewoon
interessante werk- en levensgeschiedenis van een uitzonderlijk arts die ook nu nog zijn vak beoefent2.
Minstens zo mooi is het om te lezen dat hij in ‘de ontdekkingsreis’ elk van zijn patiënten een ‘parel’
noemt, want ‘artsen kunnen zoveel leren van één enkel mens’. Zo’n ‘parel’ is Prof. Dr. Bob Pinedo
evenzo, een nieuwsgierig arts en bijzonder mens; een mens dat zijn medemens met veel compassie en
kunde begeleid in het behandeltraject rondom kanker.
Ook tussen de regels door staat de patiënt en de relatie die Pinedo met elk van hen heeft in ‘de
ontdekkingsreis’ centraal. Tot vandaag de dag kent hij de namen van zijn eerste patiënten en kan hij
hen nog zo voor de geest halen. Het getuigt van een goed geheugen, maar bovenal geeft het blijk van
de verbinding die de arts met zijn patiënten aangaat en met sommigen behoudt. Zo vertelt hij: “Het is
belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met de patiënt, des te meer omdat we nu weleens
spreken over chronische kanker”. Pinedo bedoelt dat door de verschuiving van de voorheen
voornamelijk dodelijke – naar de meer chronische aard van kanker maakt dat de arts-patiënt relatie
vaak langer voortduurt dan voorheen. Een hoopgevende verschuiving, maar het brengt een andere
spanning met zich mee stelt hij: “Het betekent dat je een enorm aantal patiënten krijgt en het aantal
oncologen neemt niet in dezelfde mate toe”. De tijd die de arts voor elke patiënt heeft, neemt af. Met
dit gegeven is het des te belangrijker”, zegt Pinedo, “dat de tijd die er is heel goed wordt besteed,
want “die tijd is nooit te lang”. Zo is Pinedo van mening dat elke arts zich voorafgaand aan het bezoek

1

Steenhorst, R. (2017). De ontdekkingsreis van Bob Pinedo – patiëntendokter en kankerwetenschapper. Amsterdam:
Prometheus
2 Prof. Dr. Bob Pinedo verzorgt nu expert opinions voor patiënten die tegenstrijdige berichten krijgen en voor jonge
patiënten waarbij er gezegd wordt dat er geen therapie meer is.
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dient te hebben verdiept in de patiënt – “als de patiënt bij je komt moet je precies weten hoe en wat”.
Niet slechts omwille van de tijd, juist omdat het voor het vertrouwen tussen arts en patiënt onmisbaar
is; “De kennis van de patiënt moet goed zijn, dat is de basis van het vertrouwen”, zegt Pinedo. Hij
doelt hiermee op de medisch-technische kennis van de patiënt, die hij ziet als het fundament waarop
verder kan worden gebouwd.
Als er iets gaande is, iets dat niet normaal is of logischerwijs mocht worden verwacht, moet het de
dokter aan het denken zetten; wat is hier aan de hand? Ook wanneer een verwachte bijwerking
uitblijft is het belangrijk dat de dokter zich afvraagt waarom dit zo is, een dokter moet zich altijd alles
afvragen. Daarop volgt, volgens Pinedo, de persoonlijke kennis van de patiënt, die wordt opgebouwd
in de ontmoetingen die hij met hen heeft. Als arts wil hij weten hoe zijn patiënt omgaat met de
diagnose en de onzekerheid die deze met zich meebrengt. De lichamelijke en psychische klachten
lopen in elkaar over, het is beide, het komt samen. Pinedo beperkt zich niet tot zijn patiënt, ook een
partner of familielid, dat meekomt naar afspraken, krijgt zijn aandacht, want zowel de diagnose als de
onzekerheid die ermee gepaard gaat, treffen niet enkel de patiënt. Die onzekerheid neem je mee naar
huis, die draag je over aan je partner, zelfs aan de hele groep; dat gaat als een kettingreactie en heeft
zijn weerslag op de patiënt.
Het is belangrijk dat de arts de tijd neemt voor zijn patiënt, met tijd alleen bouw je echter geen
vertrouwen op. “Kijk de patiënt in de ogen; als bij het eerste contact het oogcontact goed zit, dan blijft
dit ook goed”, zegt Pinedo. “Als behandelaar wil je bereiken dat een vertrouwensrelatie zowel de arts
als de patiënt helpt, het helpt een dokter te achterhalen wat er gaande is als de patiënt zijn klachten
durft te delen en de patiënt wanneer de dokter aandacht heeft voor zijn klacht. Pinedo vervolgt: “Stel
dat je de patiënt niet genezen kunt, dan moet je dat niet blijven herhalen, je moet doorhebben of
deze patiënt of diens partner je begrepen hebben. En als zij begrijpen dat er geen genezing meer
mogelijk is, dan moet je dit niet blijven herhalen. Houd dan op, want ieder gaat met wat ze begrijpen
op verschillende wijze om, laat het hen doen en probeer als behandelaar hen niet een manier op te
leggen er mee om te gaan. Het is hun recht dit te doen zoals zij dat willen, zolang ze het maar
begrepen hebben”.
In ‘De ontdekkingsreis’ uit Pinedo zijn onbegrip jegens doctoren die hun patiënt naar huis sturen
omdat zij ‘uitbehandeld’ zijn. ‘In feite zeggen deze dokters tegen zo’n patiënt: “U gaat binnenkort
sterven. Veel sterkte daarmee”. Pinedo vindt het een verstoring van het contact en het vertrouwen dat
opgebouwd is met de patiënt en zo meent hij “Als je zegt: ik heb niets meer en je hoeft niet meer
terug te komen, gaat de patiënt veel sneller dood”. Veel liever houdt Pinedo de frequentie waarmee
hij zijn patiënt ziet aan, ook in een laatste fase en des te meer nu kanker steeds meer een chronische
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aard heeft. “De dokter mag de patiënt nooit het gevoel geven dat het wel welletjes is”. Dan gaat een
patiënt misschien op de bank of in bed liggen wachten op de dood. De patiënt geeft op en de relatie
thuis raakt ernstig verstoord. “Hoeveel tijd heb je gekregen van de arts” vraagt Pinedo de patiënt die
hij ziet in zijn ‘expert-spreekuur’ voor een second-opinion. “Een arts moet beseffen welke impact zijn
uitspraken hebben; bedenk dat ieder woord op een gouden schaal wordt gelegd”. Pinedo weet goed
dat het ook vaak de patiënt is, die een dergelijke uitspraak uitlokt bij de arts Het blijft volgens hem
larie te spreken over zoveel maanden of zoveel weken. “Niemand weet hoe lang iemand heeft, als je
dit zegt als arts weet de patiënt exact op welke datum het doek volgens de arts zal vallen”. Dergelijke
uitspraken hebben louter een negatief effect op de verhouding die de patiënt heeft met het leven. Het
is belangrijk dat de patiënt realistisch is over zijn situatie en deze begrijpt, maar het voeren van ‘eigen
regie’ is dat minstens zo. Ook met kennis van de realiteit is een optimistische levenshouding mogelijk,
“Zet als patiënt je blik op oneindig” zegt Pinedo.
Terugkerend in het gesprek is de draagwijdte van vertrouwen; vertrouwen in de arts-patiënt relatie
maakt dat er draagkracht wordt gegenereerd om met de werkelijkheid om te gaan en de patiënt te
begeleiden in het ziektetraject. Met een goed vertrouwen in de arts-patiënt relatie is er sprake van
werkelijk contact en er ontstaat de ruimte om van
en met elkaar te leren. Om de patiënt zo goed
mogelijk te kunnen begeleiden dien je als arts “de
patiënt en diens partner écht te leren kennen,
het contact met hen is super belangrijk”.
Wanneer dokter Pinedo zijn echtgenote Rita
hoort binnenkomen zegt hij “We hebben het over
hoe belangrijk de relatie is – dat is echt heel
belangrijk hoor”. Een aantal dagen later mailt
dokter Pinedo mij, hij schrijft: “Een spreekwoord
dat ik vaak gebruik en aansluit op ons gesprek is
‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.
Denkend aan de heldere ogen van deze
bijzondere arts en het fijne gesprek dat ik met
hem had, doet me glimlachen; ik vind het een
prachtige titel.
Portretfoto Bob Pinedo, foto gemaakt door Bram Budel
Fotografie – De Beeldunie
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Liefde onder druk
Els Put
‘Ik ben een gelukkige vrouw’, vertelde Maya, een
palliatieve kankerpatiënte tijdens één van de vele
gesprekken in het boek ‘Liefde onder druk – Relaties
in tijden van kanker’. Dat raakte me diep: weten dat
je einde nabij is en toch kunnen zeggen ‘ik ben een
gelukkige vrouw’. Maya straalde dat ook uit. ‘En
soms’, vervolgde ze, ‘moet ik mogen klagen. Mijn
man weet dat, hij laat me doen. Hij weet dat ik dat
nodig heb.’ Veel partners staan, vooral in de acute
fase, met veel aandacht en zorg dicht bij de patiënt al
voelen ze zich vaak machteloos. (Dat zijn ze niet!)
Niet elke partner staat dicht bij de zieke. Greet
vertelde hoe zij na de kankerdiagnose steeds sterker
het gevoel kreeg: ‘Ik sta hier alleen voor, ik wil

scheiden’. Kanker toont duidelijk waar de pijnpunten in een relatie liggen of kan een trigger zijn
waardoor een, vaak al moeilijke, relatie breekt.
Soms wil een patiënt praten, maar kan een partner dat niet aan – of omgekeerd –, omdat verdriet of
angst hem of haar de adem beneemt, of teveel pijn doet. Maar kunnen praten, mogen praten geeft
ruimte en verbondenheid in een relatie, net zoals het weer kunnen opnemen van intimiteit en
seksualiteit. Ine wist: ‘Ik ben nog niet klaar om te vrijen, al besef ik dat onze relatie zo niet meer
compleet is.’ Zij had het moeilijk met haar veranderde lichaam door een stoma door darmkanker. De
verhalen in het boek tonen hoe belangrijk partners zijn in het aanvaarden van dat veranderde lichaam,
om een patiënt daar vrede in te laten vinden.
Ook elkaar willen sparen is een valkuil voor patiënten en partners, het ontneemt de ander de kans om
nabij te zijn en geeft hem of haar onjuiste informatie. Elkaar willen sparen is een reflex die vanuit zorg
vertrekt, maar ze kan partners net door onbegrip uit elkaar drijven. Eline vertelde: ‘Ik wou niet dat
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mijn man wist hoe bang ik was voor herval. Ik zweeg. Wanneer ik alleen was, schreeuwde ik mijn angst
uit.’
Een kankerbehandeling is een heftige periode in het leven van mensen. Maar het leert ook veel
partners en patiënten om keuzes te maken, om irritaties los te laten en bewuster in het leven te staan.
Dat geldt ook voor mij: ik ben verpleegkundige en journaliste, patiënte en partner. Vijf jaar geleden
werd ik behandeld voor borstkanker. In golven van zoeken, verdriet en verlangen hebben ook mijn
man en ik onze weg gevonden. En dat voelt goed.

Els Put (62), verpleegkundig journalist, startte haar
loopbaan als verpleegkundige bij de UZLeuven, campus
Gasthuisberg (B). Sinds 2000 werkt ze als zelfstandig
journalist met een speciale aandacht voor gezondheid
en ziekte, en voor verpleegkunde.

Foto gemaakt door Goedele de Mey

In ‘Liefde onder druk – Relaties in tijden van kanker’
brengt ze verhalen van patiënten en partners samen
en toont ze welke impact kanker op een relatie heeft.
Psychologen, een relatietherapeute en een oncoloog
vullen in korte gesprekken die informatie aan.
www.elsput.be
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Kanker en de relatie met
mijn werk, mijn collega’s
en mijn leidinggevende

Hilda Paalman
In een van de eerste gesprekken met mijn behandelend arts kwam het al ter sprake. Hij zei: “De
arbeidsethos spat uit je ogen, maar je zult moeten stoppen met werken. Je zult al je energie nodig
hebben voor het intensieve behandeltraject dat nu komt.”
En zo was het. Ik moest mijn werk loslaten. Al het werk is overgedragen aan andere collega’s en daarin
heeft mijn leidinggevende een grote rol gehad. Ik hoefde nergens meer over na te denken en kon me
volledig richten op het behandeltraject. Een traject van anderhalf jaar met chemotherapie, operatie,
bestraling en nog eens chemotherapie.
Hoewel ik mijn werk inhoudelijk moest loslaten, ben ik toch relationeel verbonden gebleven met mijn
collega’s én leidinggevende. Daar ben ik erg dankbaar voor en geef graag een paar tips aan
leidinggevenden om dat te realiseren.
1) Verdiep je: Het is belangrijk je te verdiepen in de zieke collega, in het ziektebeeld en in het
behandeltraject. Alleen op deze manier kun je goed contact houden.
2) Informeer collega’s: Als contactpersoon met de zieke collega is het jouw taak de collega’s te
informeren over het ziekteproces en de vorm van meeleven. Doe dat op de manier zoals de
collega zelf graag zou willen. In mijn geval was dat kort en zakelijk. Ook heb ik aangegeven dat
ik mijn werkmail de eerste tijd niet zou lezen, meeleven op de traditionele manier van een
kaartje paste beter bij mij.
3) Houd contact: Zoek naar mogelijkheden om op een goede manier met de collega contact te
houden. Leef mee door een kaartje, mailtje, appje, bezoekje, bloemetje, of welke andere
creatieve vorm dan ook. Ik heb stapels kaarten mogen ontvangen met allerlei mooie woorden.
Mensen die aan je denken, voor je bidden. Dat doet goed!
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4) Neem initiatief: In de roadmap3 voor werkkracht bij kanker wordt aangegeven dat
leidinggevenden moeite hebben met de goede balans tussen zorgzaam en zakelijk. Toch is het
belangrijk dat je op het hele proces betrokken blijft en niet alleen contact zoekt als er een
zakelijke stap gezet moet worden. Neem daarom zelf initiatief om echt betrokken te zijn bij de
collega. Bel af en toe op of ga een keer op bezoek.
5) Geef ruimte: Mijn leidinggevende was meer gericht op de zakelijke kant. Toch kreeg ik in het
intensieve behandeltraject ruimte van mijn leidinggevende. Op verschillende momenten was
het voor mij mogelijk om een ‘klus’ op te pakken. Maar ik kreeg ook de gelegenheid om ‘nee’
te zeggen.
6) Zoek ondersteuning: Een in oncologie gespecialiseerde bedrijfsarts is goud waard. Daarnaast
zijn er ook diverse deskundigen die je als leidinggevende willen adviseren.

Hilda Paalman – Vos, (49 jaar), opleidingsdocent
Ik ben als leerkracht begonnen in het basisonderwijs
en heb daar ruim elf jaar gewerkt. Daarnaast heb ik
een studie onderwijskunde gevolgd en afgerond.
Vanaf 2002 ben ik als opleidingsdocent werkzaam op
de CHE.
Hier heb ik verschillende taken, rollen en functies
gehad, waaronder docent, teamleider, projectleider
en onderwijskundig adviseur. Daarnaast ben ik vanaf
2015 als themadocent betrokken bij de opleidingen
van Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap.

3

kankerhttps://www.arboportaal.nl/documenten/richtlijn/2016/04/11/roadmap-werkkracht-bij-kanker
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Samen oud worden,
allerlei reizen maken…

Paul Simons
Soms loopt het anders dan je zou willen. De diagnose kanker zet volledig de wereld op zijn kop en daar
kun je niets aan veranderen.
In 2007 werd bij mijn vrouw Christien de diagnose maagkanker gesteld en een weg van chemo’s,
operaties, nog meer chemo’s en een lange periode van herstel werd een feit. Gesprekken met artsen
en oncologen, wij samen in gesprek over wat te doen en de toekomst, wat kan (nog) wel en wat wil je
niet (meer)? Op dat moment merk je dat je elkaar na 22 jaar goed kent, in verbinding kunt zijn en ook
kunt blijven. Het vertrouwen in elkaar en het ergste kunnen bespreken. Toch is er iets waardoor je
beiden op een bepaald moment onbewust afstand gaat creëren om de ander niet te kwetsen,
probeert te beschermen. Ik wilde Christien niet kwijt, maar vond het verschrikkelijk om haar pijn te
zien lijden en, bijna dagelijks, de strijd met het leven te zien voeren. Als partner lijd je vaak in stilte, je
gaat jezelf wegcijferen, je mag niet klagen, want jij bent immers niet ziek en moet er voor de ander
zijn, krachtig en sterk, geen tijd om te huilen.
In maart 2010 kregen we te horen dat ‘het’ weer terug was en er geen mogelijkheden meer waren
voor genezing. Je doet wat je nog kunt en op een bepaald moment veranderde Christien, werd minder
open en probeerde zowel zichzelf als mij te beschermen tegen alles waar geen oplossing voor was,
samen en van elkaar afscheid nemen. Christien is in augustus 2010 aan haar volgende reis begonnen.
Rust, geen pijn en niet meer vechten. Ik ben blij en vooral trots dat we alles bespreekbaar hebben
kunnen maken en in gesprek konden blijven, trots dat we samen dit pad hebben mogen en kunnen
volgen. Ik begrijp nu ook dat je op bepaalde momenten zwak kan en mag zijn. Het is nodig om met
jezelf in verbinding te blijven, er sterker uit te kunnen komen, ervan te leren zodat je verder kunt en
het rouwproces durft en kunt aangaan.
Tijdens en door de opleiding Coachen Rondom Kanker heb ik kunnen ontdekken wie ik echt ben, waar
mijn kracht ligt en hoe ik mijn levenservaring op het gebied van kanker in mijn praktijk, Paul Simons
Coaching, kan inzetten. De opleiding heeft inzicht in mezelf en mijn omgeving gegeven. Ik maak
gebruik van de kennis en de kracht in mezelf om anderen de nodige handvatten te bieden en in balans
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te kunnen komen op het gebied van angst, zingeving, zelfbeeld
en relaties. Niet vertellen wat te doen maar in gesprek gaan en
(h)erkenning is wat er komt, dat is waar het om gaat.

PaulSimons, 59 jaar Life-Coach en Coach Rondom Kanker
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Nieuwe relaties als
antwoord op existentiële
eenzaamheid

Anita Wesselius
Ik zie het regelmatig: lotgenotencontact dat wordt afgedaan als iets voor mensen zonder netwerk,
voor mensen die altijd al, eenzaam en alleen, een teruggetrokken leven hebben geleid.
Gelukkig is er een kentering gaande, steeds vaker zie ik dat niet-ervaringsdeskundige professionals
erkennen dat er een stukje is, waar we zonder die ervaring maar moeilijk bij kunnen. We weten
allemaal dat we een keer dood zullen gaan, maar met de diagnose kanker, wordt ongeacht de
prognose, onze vergankelijkheid lastiger toe te dekken.
Ik heb vaak gezien dat lotgenoten onderling aangeven elkaar goed te begrijpen en zich sterk
verbonden voelen. Van Astrid die een groep voor jonge vrouwen met borstkanker bezoekt in een
IPSO-inloophuis weet ik dat ze een rijk sociaal leven heeft, maar dat ze deze groep nodig heeft om ten
diepste de impact van kanker bij elkaar te kunnen herkennen. Ze heeft zich eenzaam gevoeld voor ze
deze groep had ontdekt.
Als ik ervaringsdeskundigen hoor spreken dan past mij als niet-ervaringsdeskundige bescheidenheid.
Weliswaar heb ook ik met kanker te maken gehad in mijn direct omgeving, maar de diagnose is bij mij
zelf nooit gesteld. Ik zal nooit zeggen: ‘Ik begrijp wat je voelt’.
Een aantal jaren geleden kwam ik in contact met Hilde de Vocht, toenmalig lector aan de Saxion
Hogeschool in de palliatieve zorg en met specialisatie in seksualiteit en kanker. Zij gaf lezingen die ik
met grote bewondering heb gevolgd. Met respect voor het belang van het onderwerp, kon ze op een
luchtige manier de essentie weergeven van intimiteit en seksualiteit. Haar empathische benadering en
de vanzelfsprekendheid waarmee ze haar boodschap bracht, hielp de aanwezigen om het onderwerp
ook binnen de relatie bespreekbaar te maken.
Ik hield contact met Hilde omdat ze verder onderzoek wilde doen naar het onderwerp en ik haar in
contact kon brengen met ook mannelijke patiënten die ze tot dan toe moeilijk had kunnen vinden. Ik
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durfde deze patiënten voor het onderzoek te benaderen, omdat ik wist dat ze bij Hilde in goede
handen zouden zijn en er zelf ook voordeel bij zouden hebben.
Groot was de schok toen ik een tijdje later hoorde dat deze innemende vrouw zelf ziek was geworden.
Ik zocht contact en hoorde van haar dat ze zich moest voorbereiden op haar dood die al op korte
termijn werd verwacht. In het contact dat we vervolgens per mail nog hadden, vroeg ik Hilde hoe ze
met de ervaringskennis die ze nu had, terug keek op haar vak. Haar antwoord was dat ze tevreden was
dat ze zich tot 80% goed in had kunnen leven. Daarmee had zij zichzelf onbewust ook goed voorbereid
op de fase waarin ze zelf terecht was gekomen. Het belang van een empathische houding en het nabij
durven zijn bij mensen in de palliatieve fase, werd er voor haar door onderstreept. Die laatste 20% zag
zij als een vorm van existentiële eenzaamheid die wat haar betreft alleen gevoeld kan worden als je
zelf de dood in de ogen kijkt.
Deze vrouw was voor mij één van de vele mensen die ik tegen ben gekomen in mijn werkzaamheden
rondom kanker. Een mens die ik met mij meedraag en waar ik regelmatig aan denk, als ik een
professional zie die denkt alles te begrijpen. Vele mensen kunnen voor iemand met kanker van
betekenis zijn, zowel in het bestaande als in het nieuwe netwerk, zowel binnen de formele als binnen
de informele context. Ieder kan op z’n eigen manier en vanuit eigen kracht, ondersteuning bieden
en/of mee zoeken naar wat werkt om met de ziekte een omgang te vinden. De les die ik meeneem van
de mensen die ik heb ontmoet in dit veld, is dat het er steeds om gaat om op een bescheiden manier
naast iemand te staan. Om mee te puzzelen en te onderzoeken wat voor deze mens van betekenis is.
Daarbij is ook ervaringsdeskundigheid geen garantie, want ieder mens is uniek.
1. Zie voor een interview met Hilde de Vocht waarin bovenstaande
nader wordt uitdiept: Tijdschrift voor verpleegkundige experts-2016
nr 1: Het artikel: De ondragelijke lichtheid van de dood.

Anita Wesselius-Wuestman, 49, Onder de naam Human Talent
Consulting ben ik projectmanager OOO. Het betreft een
project in opdracht van brancheorganisatie IPSO gericht op
samenwerking binnen de psychosociale oncologie en met
ondersteuning vanuit VWS. Ik ben organisatie-socioloog met
een aanvulling in de psychologie. Na diverse werkzaamheden
op gebied van consultancy, training en coaching ben ik
voorafgaand aan mijn huidige project vier jaar actief geweest
voor Viore, een bij IPSO aangesloten centrum voor wie leeft
met kanker in Hilversum.
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Louw, Gedinka. Uxola – Peace (litho van twee vogels)

8

“Mieke Vogel”

Sinds ik het weet – ik weet het wel, ofschoon
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken,
Het booze woord te noemen, dat bij ’t spreken
Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, Sinds ik het weet, werd mij de overvloed,
De schoonheid en de zoetheid aller dingen,
Die mij alom omgeuren en omringen,
Nog wel zoo liefelijk en wel zoo zoet,
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen,
Het is of ieder zintuig en vermogen
Nog fijner werd en scherper dan weleer,

Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet,
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen,
Ontroerder en vertrouwelijker tegen,
En ‘k groet ze met een vriendelijker groet,
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij
En vaak, in d’ernst van ’t aardsche spel verloren,
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren,
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.
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Dit gedicht van Jacqueline van der Waals uit haar bundel Laatste verzen (1923) neem ik vaak op in een
kaart die ik stuur aan bekenden die de diagnose kanker hebben gekregen.
Toen ik zelf een aantal jaren geleden kanker kreeg, waren deze woorden voor mij troostvol. Alsof je
zintuigen op scherp worden gezet – zo voelde dat voor mij ook. Het was lente en ik kreeg de moeilijke
boodschap. Toch was het een lente waarin de geuren en de kleuren van de bloemen, het frisse groen
van de bomen heel diep bij mij binnenkwamen. Alsof God wilde zeggen, wat er ook gebeurt, het leven
gaat door en laat je daardoor maar raken. De verbinding met de natuur om mij heen, of het nu mijn
eigen tuin is of de natuur in mijn woonomgeving of elders, is mij dierbaar en wezenlijk.

Het was op een dinsdagochtend. Vroeg moest ik al in het ziekenhuis zijn voor de uitslag die
waarschijnlijk gunstig zou zijn. Maar, dat was niet het geval. Wat me bijbleef is de zorgvuldigheid en
betrokkenheid waarmee de specialist de diagnose meedeelde en uitlegde. Meteen daarna volgde een
gesprek met een oncologisch verpleegkundige en de oncoloog. Gelukkig was mijn man erbij om
vragen te stellen, want ik was aanwezig, maar het ging niet over mij. De brochures die we mee kregen
over het type kanker heeft mijn man gelezen, ik niet. Die middag had ik een vergadering elders in het
land. We reden naar huis en overlegden wat ik zou doen. Ik besloot erheen te gaan met de trein. Als
een bezetene heb ik in de trein sudoku’s zitten maken, alsof ik mijn gedachten niet wilde toelaten
maar de getallen wilde ordenen. Bij de vergadering voelde ik me heel dubbel. Alsof ik een groot
geheim met me meedroeg dat ik met niemand wilde delen.

Mijn man en ik bespraken hoe en wanneer we onze omgeving op de hoogte zouden stellen van de
diagnose. Eerst de familie, daarna de omgeving. Ongeveer drie weken na de diagnose heb ik het op
mijn werk verteld tijdens een vergadering. Het hielp me om het bericht voor te lezen, zodat iedereen
tegelijk hetzelfde verhaal hoorde. Ook gaf ik aan dat men er gerust met me over kon praten, maar dat
dat niet ‘moest’. Ik wilde ‘gewoon’ verder.
Ongeveer twee weken daarna vond de operatie plaats. Een vriendin die in het ziekenhuis werkt als okverpleegkundige, was als verrassing speciaal naar het ziekenhuis gekomen om mij te begeleiden tot in
de ok. Zij was voor mij een engel op dat moment – mijn angst viel weg en ik zag het als een geschenk
uit de hemel.

Het is inmiddels een aantal jaren verder. Ik ben nog volop bezig met werk, leuke dingen en ben me
bewust van de eindigheid van alles. Daarom probeer ik niet uit te stellen, maar de dingen te plannen
die ik nog graag wil doen. Met mensen in mijn omgeving spreek ik nauwelijks over kanker en ook mijn
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werkomgeving spreekt er nooit meer over. Dat vind ik prettig – ik hoop dat ze me zien als een collega
en niet als een k-collega. Ik merk dat ik meer gedreven dan ooit mijn werk doe en moet heel bewust
zelf mijn grenzen stellen en bewaken, anders raak ik uitgeput. Het is niet goed in te schatten of
vermoeidheid veroorzaakt wordt door ouder worden of door de sporen die de kanker in je lichaam
achterlaat.

Wanneer iemand in mijn omgeving de diagnose kanker krijgt, raakt dat me meer dan ooit tevoren.
Uiteraard ook toen mijn man vier jaar na mij deze diagnose kreeg. Hij zit nog volop in het
behandeltraject, dus we worden er steeds aan herinnerd. Wat me opvalt is de totaal andere manier
van omgaan met het proces. Ik ben een stukje van mezelf kwijtgeraakt doordat de kanker een
wezenlijk deel van mijn vrouw-zijn heeft gesloopt. Voor mijn man is zijn kanker iets wat bij de statistiek
hoort: een op de zoveel mannen krijgt een vorm van kanker en hij is die ene. Dat is een medisch
gegeven, dus dat laat je behandelen en je leeft door. Het is daarom lastig om over wat kanker met je
doet te praten met elkaar.
Door de kanker ben ik veranderd, bewust van de eindigheid van het aardse leven, bewust van de
genade van God. Maar ook is er die latente angst – ‘what if…?’ Stel dat het terugkomt elders in mijn
lichaam? Wat dat betreft vertrouw ik mijn lichaam niet meer. Kan ik het aan weer zo’n proces door te
maken van om de drie maanden een controle? Er is dus een stukje onzichtbare worsteling. Dan doe ik
wat ik een predikant hoorde zeggen, enkele weken voor mijn operatie: lees elke dag een Psalm en laat
de hoogten en diepten op je inwerken. Dat geeft kracht en uitzicht om verder te gaan en er te zijn
voor mijn omgeving. Dat kan ik alleen door dergelijke verstilde momenten in te bouwen in mijn leven.
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Dilemma

9

“Het juiste moment
kiezen en het juiste
moment hebben”

Dr. Henk Elzevier
Het was ergens in 2008, op een congres over seksualiteit en kanker, toen er in de zaal een
zorgverlener en ervaringsdeskundige opstond en zei “Nu zijn we tien jaar verder na eenzelfde soort
congres als deze en we zijn nog geen stap verder, seksualiteit en intimiteit bij kanker wordt nog steeds
niet besproken”. Ik denk dat dat voor mij een markeerpunt in de tijd was. Ik stelde mij de vraag:
waarom gebeurt dit niet, zijn hier goede verklaringen voor en belangrijker nog waarom is het tot nu
niet gelukt om het onderwerp toch ter tafel te krijgen in de spreekkamer?
Inmiddels, meerdere jaren en onderzoeken verder, weet ik dat het complexer is dan vermoeidheid of
arbeidsparticipatie te bespreken.
Seksualiteit en intimiteit zijn een belangrijk onderdeel van ons zijn, van wie ik ben, daar spreek je niet
zo makkelijk over. Dit geldt voor velen van ons. Zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. Dit
maakt het onderwerp zo speciaal als gespreksstof, dat doe je niet met iedereen. Uitgaande van het
bijzonder zijn van het onderwerp, probeer ik dat weleens te laten voelen aan mensen als we met een
gezelschap “het onderwerp van beter implementeren van seksualiteit zorg bij kanker” bespreken. Ik
vraag dan op de man of vrouw af “hoe is het met jouw seksleven”. Dit voelt dan ongemakkelijk en zelfs
in de situatie grensoverschrijdend. Deze stap moet een zorgverlener dus durven te ondernemen.
Daarbij komen allerlei bekende gevoelens naar boven, die ik aanraad bij jezelf te ontdekken. Dit is een
belangrijk onderdeel van de problematiek. Andere zeer voor de hand liggende oorzaken zijn natuurlijk
weinig tijd, culturele diversiteit, een derde partij aanwezig in de spreekkamer, verwachting dat de
patiënt het wel zal vragen.
Omgekeerd gaat de patiënt door hele andere processen heen. De diagnose kanker zet zijn leven op de
kop. In die rollercoaster van emoties komen ook seksualiteit en intimiteit aan bod. In eerste instantie
is vaak de patiënt bezig met overleven. Toch komen op een gegeven moment de invloeden van de
kanker op het seksueel functioneren aan bod. In de verschillende fases van het leven heeft dit een
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eigen dynamiek. Op jonge leeftijd kan het invloed hebben op je hele seksuele ontwikkeling, het
aangaan van relaties en daarnaast kan ook de fertiliteit worden beïnvloed. Deze eigen dynamiek heeft
een eigen aanpak nodig. De negatieve invloed van kankerbehandeling op het seksueel functioneren is
groot in deze groep. Wens om erover te praten is er zeker. Toch is de drempel om erover te praten
hoog. Deze zoektocht naar je “nieuwe ik” is een hele uitdaging en zorgt voor veel onzekerheid en
verdriet.
Op oudere leeftijd is dit ook aanwezig. Veelal is er dan al sprake van een relatie. De dynamiek die kan
ontstaan tussen de partners is dan belangrijk. De rolverhouding kan anders worden. Communicatie
kan dan lastig zijn. Meestal erg beschermend naar elkaar, worden verlangens en wensen vaak niet
besproken. Er ontstaat vaak een vacuüm, seksualiteit en intimiteit worden in de oncologische doofpot
gestopt. Kanker blijft het belangrijkste gespreksonderwerp maar gevoelens van seksualiteit en
intimiteit komen niet aan bod. Het openbreken van deze situatie kan zeer bevrijdend zijn en stress
verminderen. Daarbij hebben veel patiënten en partners de behoefte om hierover te praten.
Het bovenstaande spanningsveld van “zorgverleners spreken er niet over” en “patiënten durven het
onderwerp niet bespreekbaar te maken met de zorgverlener” zorgt voor de impasse zoals eerder op
het congres aangegeven.
Uit onderzoek zien we dat zorgverleners wel de intentie hebben om het bespreekbaar te maken, maar
dat op verschillende niveaus dit niet zo makkelijk is in te vullen. Denk aan organisatorisch, wie doet
wat en wie is geschikt om dit te doen. De laatste vraag is vooral interessant: kan iedere zorgverlener
over seksualiteit en intimiteit praten? De discussie daarover is nog niet gesloten, maar persoonlijk
denk ik dat niet iedereen dit kan. Daarnaast blijft de timing lastig, wanneer is het geschikte moment.
Het juiste moment kiezen en het op het juiste moment de tijd hebben is niet makkelijk te organiseren.
Dan nog het boosmakende feit dat seksuologische zorg niet vergoed wordt. De stelling seksualiteit en
intimiteit is luxe, lijkt nog steeds van toepassing. Menig seksuoloog is wegbezuinigd uit de
ziekenhuizen.
Hoe nu verder……
Uitgaande van de beperkingen in de huidige zorg denk ik dat we vooral moeten kijken wat er mogelijk
is, haalbare doelen stellen. Informatievoorziening is daarin een makkelijk in te vullen deel. Door meer
informatie via verschillende modaliteiten (websites, folders, podcasting etc.) voelt de patiënt zich in
ieder geval gehoord. Door verhalen van ervaringsdeskundigen kunnen patiënten ervaren dat ze niet
de enige zijn die dit proces doormaken. Dit kan troostend werken en aanzetten tot een vervolg.
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Belangrijk is natuurlijk dat we in de organisatie van de zorg wat gaan veranderen. Hoe komt de patiënt
bij de zorgverlener die de begeleiding goed kan geven. Dit is voor alle zorgverleners minder belastend,
ze hoeven geen seksuologische zorg te verlenen, maar zich te “beperken” tot goede seksuologische
zorgverwijzing.

In het proces zou de onderstaande stelling het opbouwende en niet (ver)oordelend uitgangspunt
moeten zijn.
Niemand kan ons zoveel leren als wij elkaar.
Dr. Henk Elzevier (54 jaar),
uroloog en seksuoloog,
werkzaam in het Leids
Universitair Medisch
Centrum (LUMC).
Geneeskunde gestudeerd in
Amsterdam (UvA), waarna hij
zijn verdere opleiding tot
uroloog volgde in het LUMC.
Naast deze opleiding heeft
hij ook een postacademische
opleiding seksuologie gedaan
aan het RINO te Amsterdam.

Dr. Henk Elzevier

Zijn onderzoeksgebied is het bespreekbaar maken van seksuologische en relationele problematiek in de
medische praktijk. In 2008 promoveerde hij op incontinentieklachten en seksualiteitsproblematiek bij de vrouw.
Sinds 2002 is hij werkzaam als uroloog in het LUMC.
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10

Brokken voor de ziel

Ravenna Aarnoutse
In totaal waren er zeven en zes hingen aan mijn tenen en aan de onderkant van mijn broekspijp. Ik liet
mij op mijn knieën zakken en allemaal probeerden ze op mijn schoot te klimmen. Vanuit een hoek liep
een zevende op mij af, deed zijn best mijn geur te vangen en ging rustig naast me zitten. Hij leek maar
weinig onder de indruk van hetgeen om hem heen gebeurde, alsof hij al wist dat ik voor hem gekomen
was. Deze eerste ontmoeting en alles wat volgde doet vermoeden dat Geis een van nature stoïcijnse
inslag heeft; Stoï-Geis voor intimi inmiddels. ‘Pas oog in oog met de dood wordt iemands eigen ik
geboren’4 schreef de stoïcijn Augustinus, ik ben het daar niet mee oneens. Geis is het antwoord op de
vraag die de oncoloog mij stelde toen er, na een kleine drie jaar na de eerste diagnose borstkanker,
een recidief werd ontdekt. ‘Wat wil je het allerliefst’? Van alle antwoorden die ik had kunnen geven
lag misschien ‘dit in ieder geval niet’ het meest voor de hand. Ik had die eerste keer al in razend tempo
geleerd dat weinig zoveel energie kost als jezelf tegen de werkelijkheid verzetten. Vermoedelijk
doelde de oncoloog op een ander antwoord dan ik gaf, ik koos voor ‘een hond’.
Geis blafte tegen zichzelf toen hij zijn eigen spiegelbeeld voor het eerst zag. Die week had ik niet
anders willen doen toen ik mijzelf wederom kaal aankeek. Op momenten dat ik met mijn vermoeide
ziel op de bank zat wurmde hij zich erbij om mij en mijn ziel te verwarmen. Wanneer ik naar buiten
staarde, daar waar het leven zich wél leek af te spelen en door te gaan zonder mij, keek hij met me
mee. Net zolang tot ik er weer klaar voor was om de buitenwereld met hem tegemoet te treden. Hij
likte menigmaal de tranen van mijn gezicht en probeerde soms de sonde uit mijn neus te trekken,
gelukkig geldt voor beide dat hij de enige is die dat deed.
Geis en ik hebben moeten leren met elkaar te communiceren, niet alleen omdat Geis’ begrip van taal
beperkt is, ik durf te stellen dat dit een groter beroep heeft gedaan op mijn aanpassingsvermogen dan
het zijne. Donkere, angstige en verwarrende gedachten die ik niet altijd met mijn dierbaren durfde te
delen leek Geis te begrijpen. Mijn behoefte tot controle op het moment dat alles wederom
losgeslagen en stuurloos leek, heb ik dankzij hem snel kunnen opgeven. Het hondenras waartoe Geis
behoort is van oudsher gefokt voor de jacht, daar komen honden uit voort die goed in staat zijn eigen
beslissingen te nemen en een ruime straal van vrijheid genieten. Deze instincten zijn ook mij niet
vreemd.

4

Yalom, Irvin D. (2012), Tegen de zon inkijken, doodsangst en hoe die te overleven. Amsterdam: Balans
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Men zegt weleens dat de baas op zijn hond gaat lijken, of de hond op zijn baas, Geis en ik voeren
beide onze eigen regie. Hoe het ook zij, wij zijn nog goed van elkaar te onderscheiden. Ik vermoed dat
ik in dit leven zijn baas niet ben, ik mag hem begeleiden en omdat hij dit nooit zal lezen: hij is mijn
begeleider.
Wat miste ik onze wandelingen op de momenten dat ik in het ziekenhuis lag. De arts die opperde dat
het hem goed leek Geis te halen zodat ik hem buiten even kon zien, heeft goed gevoeld waar hij mijn
hart mee kon verblijden. Mijn herstel nam de tijd die het nodig had. Toch probeerde ik elke week, een
enkele uitzondering daargelaten, met Geis het duin op te klimmen richting zee. Eerst naar adem
happend, vaak bijna op handen en knieën, zette ik door, omdat ik met hem naar beneden wilde
vliegen. Inmiddels heb ik weer voldoende adem om hardop te lachen als hij met de wind onder zijn
oren en te snel voor zijn eigen poten naar beneden stuift. Dan kijk ik nog even uit over de zee die
eindeloos lijkt, de zeebries weer door mijn haren waait en ik trots voel voor mijn lijf dat me draagt.
Geis heeft, weliswaar onbewust, het vermogen mijn gemoedstoestand te spiegelen. Wanneer mijn
gedachten dwalen en ik mijn aandacht niet bij hem heb, is de zijne niet bij mij. Bij haast, stress,
nervositeit of irritatie lijkt hij mijn gedrag uit te vergroten zodat ik niet anders kan dan mijzelf tot de
orde roepen. Zo doe ik met hervonden rust steeds opnieuw alsof ik de meest wijze van ons tweeën
ben. Samen bewandelen we vele wegen en wanneer je ons samen ziet lopen, zie je dat we daarvan
genieten. De natuur doet ons goed en beide nemen we de tijd om die zo veel mogelijk op ons in te
laten werken.
Geis is een meester in het hond zijn, hij rust wanneer hij het nodig heeft en wandelt wanneer hij zin
heeft. Zijn tempo aanhouden heeft mijn herstel na een intensief ziektetraject goed gedaan,
wandelend en in stilte zijn er grote en kleine levensvragen tot me gekomen die ik met vooral mijn hart
heb beantwoord. Zo weet ook ik steeds beter waar het in mijn leven om mag draaien. Ik heb de moed
gevonden het leven te leiden dat ik ten diepste wens, dankzij en ondanks de kanker. Wat het leven
ook ontrafelt, ik ben in staat terug te keren naar mijn kern en in die kern staat Geis altijd trouw aan
mijn zijde.
‘‘All he asks from me is the food to give him strength, all he ever needs is love and that he knows he’ll
get’. 5

5

Uit het lied ‘I love my dog’ van Cat Stevens
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*Inmiddels is Geis een volwassen hond van ruim 30 kilo
Ravenna is bestuurskundige. Ze werkte als
researcher en beleidsadviseur, sinds vorig
jaar is zij in opleiding tot coach rondom
kanker. Dit jaar neemt zij de tijd haar
werkzame leven opnieuw in te richten, met
veel ruimte voor onderzoek, schrijven en
mooie wandelingen. Ravenna helpt graag bij
het schrijven van persoonlijke en
professionele verhalen over de impact van
kanker en schrijft o.a. hierover ook zelf.
www.linkedin.com/in/ravenna-aarnoutse2a473117
Ravenna Aarnoutse

Geisje als pup* op het strand met Ravenna, door J. Aarnoutse (2015)
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Ik ben…?

Marc-Jan Janssen
Vraagt iemand wat ik doe in het dagelijks leven dan is er altijd even die twijfel. Wat zal ik zeggen?
Gynaecoloog oncoloog of illustrator cartoonist.
Het lijkt een wonderlijke combinatie maar ik ben beide.
Ik ben Marc-Jan Janssen en werk als gynaecoloog oncoloog in het Medisch Spectrum Twente en
daarnaast ben ik cartoonist illustrator.
Ik teken politieke cartoons maar ook tekeningen in opdracht voor meerdere tijdschriften waaronder
het Nederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie.
Zijn dit twee gescheiden werelden? Zeker niet, ik gebruik mijn tekeningen ook in de spreekkamer.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaak maar heel weinig onthouden van hetgeen tijdens een
bezoek aan een dokter wordt verteld. Soms niet meer dan een kleine tien procent. Thuisgekomen
weten ze, op vragen van de kinderen of familie, enkel te antwoorden:” ik heb kanker”. Informatie met
visuele ondersteuning zoals een tekening wordt vele malen beter onthouden.
Daarom hang ik mijn informatie op aan een tekening die ik tijdens het gesprek op de poli maak en
meegeef voor thuis. De patiënt heeft letterlijk iets in de hand om als kapstok te gebruiken om alle
informatie die op haar afkomt aan op te hangen.
Tekenen in de spreekkamer is niet iets wat je tijdens je opleiding geleerd krijgt.
Ik ben er mee begonnen tijdens een consult op de poli bij een patiënt met een verstandelijke
beperking. Haar begeleidster praatte niet met haar maar over haar. Om de patiënt bij het gesprek te
betrekken ben ik schetsjes op een stuk papier gaan maken. Met simpele tekeningetjes kon ik de
patiënt uitleggen wat haar mankeerde en wat we allemaal gingen doen om haar weer beter te maken.
Al die tekeningen vormde samen een soort ganzenbord.
Aan het eind van het consult vroeg de begeleidster of ze de tekening mocht meenemen en zei
opgelucht:” U heeft het hiermee zo goed uitgelegd”. Op dat moment besefte ik dat de tekening niet
alleen handig is voor mensen met een verstandelijke beperking.
De tekening is een houvast. Vaak wordt de tekening ook gebruikt om thuis aan familie en vrienden uit
te leggen wat er aan de hand is en wat er allemaal gaat gebeuren.
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Menig patiënt verlaat mijn spreekkamer met een tekening. Sommige patiënten gaan zelfs verder en
gaan opzoek op social media naar andere illustraties van mij, zoals de politieke cartoons. Ook dit is
weer voer voor vaak interessante gesprekken en discussies in de spreekkamer.

Mocht U meer willen weten over mijn werk
als cartoonist, bezoek mijn site:
www.marcjanjanssen.com of volg me op
social media twitter @marcjanjanssen of
instagram: @illustrator_Marc

Marc-Jan Janssen
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Willy van der Beek

Na een uur in de wachtkamer zit ik al een tijdje half naakt in het onderzoekskamertje als Otter (arts)
binnenwandelt en vriendelijk zegt: zo, daar zit ze weer te wachten. Hij gebruikt het
magneetapparaatje helemaal niet valt me op, hij voelt met zijn vingers waar het ventieltje zit en
aarzelt geen moment bij het injecteren*. Ik vraag of er nog meer vloeistof bij moet, het is inmiddels in
mijn ogen een enorme bolling. Otter zegt niets, omvat met zijn handen mijn rechterborst en de linker
bolling, duwt mijn borst omhoog, op gelijke hoogte met de bolling, kneedt, drukt, voelt, terwijl hij
dicht voor me staat (ik zit op de rand van de onderzoeksbank), en verbreekt tenslotte het zwijgen door
te zeggen: laten we het maar wel doen, nog een keer 60 ml. Terwijl ik me aankleed en hij alweer
aanstalten maakt om door te gaan naar de volgende patiënt zegt hij ineens: jaaa-ah, en dan pakt die
dokter je zo bij je borsten! Ik reageer stoer dat ik zo langzamerhand wel gewend raak aan van alles
hier. Niks van waar natuurlijk, ik raak hier helemaal niet aan gewend, maar hij dus misschien ook niet,
dat is wel een nieuwe invalshoek voor mij. Dat hij dit mogelijk ook lichtelijk gênant vindt, te intiem, te
dichtbij, te wat dan ook. In ieder geval een gevoel erover heeft. Dat doet me plezier. Dat doet me
goed. Samen een moment mens zijn, in plaats van arts en patiënt. En wat is dat in feite simpel. Eén
opmerking maakt een wereld van verschil.
(*Om de huid op te rekken voor het plaatsen van een prothese wordt een expander geplaatst die
regelmatig via een naald wordt gevuld met vocht.)
Uit Sprezzatura! - Borstkankerdagboek deel 2 - Catharina Solitaire

Willy van der Beek (Heerde, 1960) heeft 20 jaar met plezier haar
beroep als advocaat uitgeoefend. Tijdens een sabbatical kreeg ze
borstkanker. Haar ervaringen heeft ze beschreven (onder het
pseudoniem Catharina Solitaire) in twee ‘borstkankerdagboeken’
met de titels Bestemming Onbekend en Sprezzatura. Na haar
herstel heeft ze de keus gemaakt te stoppen met de advocatuur
en naar de kunstacademie te gaan. Willy is nu beeldend
kunstenaar. Zij werkt vrijwel dagelijks in haar atelier in Zwolle.
Daarnaast treedt ze regelmatig op als mediator.
www.vanderbeeksolitaire.nl (kunst)
www.willyvanderbeek.nl (mediation)

Willy van der Beek
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Ik ben van mijn hoofd
naar mijn hart afgedaald

Hans Bakker – geschreven door Ravenna Aarnoutse
Voor hij de operatiekamer bereikt, is Hans al in slaap gevallen. De enigszins verbaasde verpleging
vraagt zijn echtgenote of de anesthesist hem reeds een roesje heeft toegediend? “Nee, hij geeft zich
over”. Er staat hem een operatie te wachten waarvan de slagingskans net zo groot is als de kans dat
Hans het niet overleeft. Dat beseft hij zich ten zeerste, hij heeft afscheid genomen van zijn geliefden
en vertrouwt dat God ook in deze weg mee gaat. Tijdens zijn operatie aan galwegkanker wordt op de
hogeschool de gebedsruimte in wisselende samenstellingen bezet door leerlingen en collegadocenten die voor Hans bidden. “Wanneer ik kom te overlijden wil ik dat er op mijn graf ‘ik zal eeuwig
zingen van Gods goedheid’ komt te staan”. Zijn realiteitsbesef en spiritueel vertrouwen gaan in zijn
leven hand in hand. Hans komt de operatie bijzonder goed door, verdere behandeling is niet nodig
doordat de chirurg de tumor volledig heeft kunnen verwijderen. Zijn herstel verloopt
bewonderingswaardig snel en zodanig goed dat hij na enkele maanden zijn werk deels kan hervatten.
In gebed vraagt Hans: “Laat u mij eens zien God, waarom ik terug mag komen op de hogeschool, welke
taak heb ik nog te volbrengen”? In het antwoord dat God geeft staat het belang van relatievorming
voorop, hij plaatst het ‘Proces Communicatie Model (PCM)6’ op het pad van Hans. Het PCM is een
communicatiemodel dat ‘de toekomstige leerkrachten hun leerlingen beter helpt te begrijpen’7. Hans
verdiept zich in het model, volgt een trainersopleiding, past toe en is overtuigd van de effectiviteit
ervan. Inmiddels heeft hij het model zo geïntegreerd dat het zijn persoonlijke en professionele missie
is uit te dragen dat te allen tijde geldt: “eerst relatie, dan prestatie”.
“Mocht ik sterven, dan heb ik er niets meer aan dat ik gepromoveerd ben, dus laat maar zitten zei ik
tegen mijn promotoren voor mijn operatie”. Hij promoveerde na de geslaagde operatie alsnog en werd
benoemd als lector aan de pabo. Het lectoraat ‘Talenten & Opbrengsten’ heeft als uitgangspunt:
‘recht doen aan de diversiteit van leraren, vakken en kinderen’, zodanig dat ‘opbrengstgericht en
talentgericht werken beide worden gewaardeerd8. ‘Hansipeda’ – een verwijzing naar de internet
encyclopedie Wikipedia en Hans zijn pedagogische achtergrond – zoals zijn studenten hem soms
noemen, had verwacht dat zijn studenten hem zouden benaderen met cognitieve hulpvragen bij zijn
6

Process Communication Model is ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog Dr. Taibi Kahler
Wolvers, G. (2018, 13 november). Communiceren zoals je als foetus bent gevormd. Reformatorisch Dagblad.
8
https://www.che.nl/educatie-talenten-en-opbrengsten
7
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terugkeer op de hogeschool. “Dat gebeurde helemaal niet, er komen veel studenten met een
persoonlijke vraag, zelfs met geloofsvragen. Ik word door de meeste gesprekken zo bemoedigd, omdat
God me op zulke momenten laat zien dat ik getrouw mag zijn op de plek waar Hij me stelt. Elke dag
ben ik present, sta ik open voor wat er gebeurt en wil ik er zijn voor de ander. Voorheen besteedde ik
vaak meer tijd aan mijn instrumentele professionaliteit, nu staat mijn normatieve professionaliteit
voorop’”. Het is een verschuiving die Hans omschrijft als “een afdaling van zijn hoofd naar zijn hart. Ik
had die combinatie altijd wel, maar wanneer ik mogelijkheden zie om de relatie te verdiepen met
collega’s of studenten zoek ik die uit. Ik wil de drijfveren van die ander doorvoelen”. Dat hij daardoor
soms wat later op een vergadering arriveert, is geen reden voor Hans het gesprek uit de weg te gaan.
“Hoe diep je talenten bij kinderen op zodat de opbrengsten worden vergroot, dat is ons thema binnen
het lectoraat. Niet door te beginnen bij de opbrengsten, maar door te investeren in de relatie met het
kind en aan te sluiten bij iedere unieke psychologische behoefte. Door te leren vanuit de relatie.
Hetzelfde doe ik met mijn eigen studenten, door hen dit voorbeeld te stellen hoop ik dat zij zich weer
verdiepen in de kinderen die zo waardevol zijn, daartoe daag ik hen uit”. Er is een leidraad in zijn leven,
een patroon dat “God door zijn goedheid heen werkt en mij perspectieven laat zien. Dat Hij mijn eigen
kinderen en andere kinderen daarin gebruikt om mijn geloof te versterken, dat zie ik als een gave op
moment dat ik die verdieping voel”.
Zo’n gevoel van verdieping heeft Hans mogen ervaren met een collega met wie hij een bijzonder
college gaf aan derde- en vierdejaarsstudenten pabo. Het onderschrijft dat Hans de missie van het
lectoraat ademt: ‘het belang van authenticiteit en de bereidheid als leerkracht eigen grenzen te
verkennen en verleggen’9. “Tijdens mijn herstel overleed de echtgenoot van een van mijn collega’s van
een andere opleiding, ik zag er tegenop haar onder ogen te komen en heb dit met haar gedeeld. We
hebben afgesproken, in gesprek samen en in gebed met God hebben we de dingen mooi kunnen
uitspreken – beiden voelen we ons door Hem getroost. Ik nam bij haar een grote mate van persoonlijken geestelijk leiderschap waar en samen kwamen we op het idee onze gesprekken hierover nog eens
over te doen voor onze pabostudenten die het vak ‘management’ volgden. We zaten beiden te janken
voor de klas en ons gesprek ging alle kanten op door de vragen die onze studenten grif stelden. Bij het
afstuderen van deze studenten het jaar erop gaf een deel van hen terug dat het voor hen zo waardevol
was dat wij ons in het hart hadden laten kijken. Met name van het stukje geestelijk leiderschap hadden
zij geleerd, dat wij inzichtelijk hadden gemaakt dat waar wij het zelf niet konden, God het overnam. Het
was zo goed om onze kwetsbaarheid op deze manier te tonen en het heeft ons een bijzondere band
opgeleverd”.

9

https://www.che.nl/educatie-talenten-en-opbrengsten
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In de jaren na zijn ziekte is Hans opa geworden, werkt hij een dag minder om samen met zijn
echtgenote op zijn kleinkinderen te passen en fietst hij met de oudste langs de Amstel. “Het is een
verrijking om op die kinderen te mogen passen en hun ontwikkeling op deze manier mee te mogen
maken”. Het is anders dan met zijn eigen kinderen en toch ook niet, want even enthousiast vervolgt
Hans: “het mooie is dat studenten gepakt worden door het Proces Communicatie Model, zij willen op
de relatie afstuderen en vragen mij als begeleider. Het wordt me in de schoot geworpen, dat vind ik
heel mooi en kan daar zo van genieten. Ik zit hier op mijn plek”.

Hans Bakker werkte na de pabo op twee basisscholen.
In de avonduren studeerde hij Nederlands,
Pedagogiek, Onderwijskunde en
Communicatiewetenschappen. Hij stapte over naar
het hbo, de opleiding Journalistiek & Communicatie
en daarna de Pabo. Hij promoveerde op een
onderzoek naar onderwijsvernieuwing in het
basisonderwijs: Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hij is
docent Peda/Onderwijskunde en lector Talenten &
Opbrengsten aan de pabo van de CHE
(www.che.nl/educatie-talenten-en-opbrengsten).
Hij is getrouwd en vader van drie kinderen en opa van
twee kleinkinderen
Hans Bakker
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Tineke

Degene die het dichtst bij me zou moeten staan stond het verst van me af.
Inge Hidding vroeg mij of een bijdrage wilde leveren als ervaringsdeskundige vanuit mijn eigen
perspectief over kanker en de invloed hiervan op mijn relatie.
Het is bijna 11 jaar geleden maar nu ik voor mijn laptop zit komt het allemaal in alle hevigheid terug.
Ik voelde iets in mijn borst en maakte een afspraak met de huisarts. Hij onderzocht het zorgvuldig en
stuurde me door naar het ziekenhuis voor een mammografie. De alarmbellen gingen rinkelen maar ik
stelde me continue gerust door mezelf toe te spreken om niet op de zaken vooruit te lopen.
Ik kon snel terecht en na de mammografie werd ik direct doorverwezen voor een echo. Lichte paniek
begon zich van me meester te maken en ik volgde de beelden op het scherm. Wat was slecht en wat
was goed wat daar allemaal voorbij kwam?
Het was vrijdag en er werd een afspraak voor me gemaakt op de daaropvolgende maandag voor een
punctie. De paniek nam toe. Mijn partner (theaterartiest) was niet thuis maar elders in het land voor
de voorbereidingen van de première op maandag, feest dus, van een groep die hij gecoacht had. Ik
wist dat hij op zulke momenten niet erg toegankelijk was en besloot nog even niets te zeggen. Ik zou
hem het weekend zien omdat zijn dochter bevallen was en we elkaar in het ziekenhuis zouden treffen.
Maar terwijl ik naast het bed stond en vol bewondering naar dat mooie manneke keek wist ik dat het
weinig tot geen zin had om hem er op dat moment bij te betrekken. Hij vroeg niet hoe het gegaan was
met de mammografie en had me hierover de dag ervoor aan de telefoon ook niets gevraagd. Hij stond
alleen maar te vertellen over de première aan iedereen die aanwezig was. En terwijl ik dat mooie
nieuwe mensenkind in mijn armen hield huilde ik van ontroering en van verdriet en voelde me zo
ontzettend alleen staan. Degene die het dichtst bij me zou moeten staan stond het verst van me af.
Ik ben dus ook alleen naar het ziekenhuis voor de punctie gegaan en pas toen hij dinsdag weer thuis
kwam heb ik het verteld en hem gevraagd of hij met me mee wou gaan als de uitslag zou krijgen. Voor
alle praktische zaken kon ik daarna bij hem terecht. Met me meegaan naar afspraken, me tot twee
keer toe naar het ziekenhuis brengen voor de noodzakelijke operaties en er voor zorgen dat het me
aan niets ontbrak in het dagelijkse leven. Daarvoor heeft hij echt zijn best gedaan. En hij vond me zo’n
sterke en moedige vrouw omdat ik het alleen had doorstaan. Hoe wrang.
Het was een man die opgesloten zat in zijn eigen gevoelsleven en daardoor niet met mijn angst en de
soms hevige emoties van mij om kon gaan in deze situatie. Het heeft een diep spoor van verdriet en
38

eenzaamheid bij me achtergelaten wat niet meer te helen viel omdat het ook niet bespreekbaar was.
We zijn inmiddels al een paar jaar niet meer samen want het bleef met me meelopen en het uitte zich
steeds meer in situaties die niets meer met de oorsprong te maken had.
Van mijn kinderen, mijn zussen en mijn vriendinnen heb ik de emotionele ondersteuning gekregen die
ik zo ontbeerde in mijn relatie. Ze waren en zijn me nog steeds zo dierbaar en ik hou daarom ook zo
zielsveel van hen.
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Mijn eigen angsten
toelaten

Ellen Boerrigter
Het thema ‘relatie en kanker’, dit kan je uiteraard op vele manieren invullen. Bij mij roept het vragen
op als: wat is mijn persoonlijke relatie tot kanker, wat is mijn beroepsmatige relatie met kanker, hoe
ben ik in relatie tot mijn directe omgeving als het om kanker gaat en misschien wel het meest
belangrijke ‘hoe ben ik in relatie met mijzelf als het gaat om kanker’?
Inmiddels ben ik, met veel plezier, 10 jaar werkzaam als arbeidsdeskundige. Ik hoor en zie veel in mijn
werk. Telkens weer samen onderzoeken wat maakt dat iemand uitvalt voor zijn werk. Dit kunnen
allerlei verschillende situaties zijn, zowel fysiek als mentaal. De antwoorden zoeken, onderzoeken
welke mogelijke oplossingen er zijn en iemand verder helpen.
In 2012 werd mijn vader ernstig ziek, alvleesklierkanker. Een niet te overwinnen diagnose. Het eerste
wat mijn vader zei bij het horen van de diagnose; ‘het kan helaas niet altijd ons huisje voorbijgaan’. De
emotie, vechtlust en uiteindelijke berusting in zijn lot heeft veel indruk op mij gemaakt. Hoe hij de
laatste periode, ondanks de vele pijnklachten, zo in het moment kon zijn, genoot van de dingen die hij
nog kon doen en de mensen om hem heen, waren heel troostend.
In 2015 werd ik zelf geconfronteerd met de diagnose borstkanker. Een heel onwerkelijke situatie. Dit
omdat ik mij superfit voelde en dan horen dat er iets in je lijf groeit dat niet goed is, is een rare
gewaarwording.
Na een periode van behandelingen wilde ik graag weer zo snel mogelijk de draad oppakken. Dit om de
situatie voor mijn gezin, mijn man en 2 meiden (toen 10 en 12 jaar) zo snel mogelijk weer ‘normaal’ te
hebben. Na de laatste behandeling ben ik gelijk weer volop aan het werk gegaan. Ik merkte vrij snel
dat dit niet goed ging, zowel fysiek als mentaal liep ik vast. Pijnklachten, hierdoor niet kunnen slapen,
maakte dat ik, zoals ik het zelf benoem, ‘onderuitging’.
Het gekke is dat ik als arbeidsdeskundige mensen dagelijks adviseer de draad “gedoseerd” weer op te
pakken. Van mijzelf verwachtte ik dat ik gelijk weer op 100% of eigenlijk 150% moest presteren. De
acceptatie dat het leven anders is na de diagnose, dit durven inzien en ook accepteren blijft tot de dag
van vandaag lastig. Zowel fysiek, als mentaal, in relatie tot mijzelf en in relatie tot anderen. Wat ik
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lastig vind, is dat de vanzelfsprekendheid zoals voorheen, niet meer zo vanzelfsprekend is. Het kan
morgen zo anders zijn. Dit niet leidend laten zijn in je leven blijft een uitdaging. Het is de kunst in het
nu te leven, maar ook plannen en keuzes durven maken voor de toekomst. Het liefst zou ik het boek
dicht willen doen en wegzetten in de kast, maar helaas lukt dit niet altijd. Hij gaat toch met regelmaat
weer even open.
Na mijn eigen ervaring, noem het toeval, werden er veel arbeidsdeskundige onderzoeken bij mij
aangevraagd betreffende vrouwen met borstkanker. Door mijn eigen ervaring, merkte ik dat ik goed
kan aanvoelen waar ze tegenaan lopen. Ik begrijp hun gevoelens van wanhoop, angst, onzekerheid en
machteloosheid. Als arbeidsdeskundige kom ik veelal pas na een jaar in beeld.
Als het gaat om oncologische aandoeningen kom ik telkens weer tot de conclusie dat het spijtig is dat
ik niet eerder iets voor iemand kan betekenen. Hoe mooi zou het zijn als ik als
arbeidsdeskundige/coach eerder van betekenis kan zijn en mensen in deze zware, intensieve en
emotionele fase ondersteuning kan bieden.
Omdat ik dit gevoel heel sterk kreeg, iets te kunnen betekenen hierin, ben ik op zoek gegaan naar
eventuele mogelijkheden en kwam ik bij de academie Coaching rondom Kanker terecht. Na het
symposium in 2018 te hebben bijgewoond wist ik: ‘dit is wat ik moet gaan doen’.
September 2018 ben ik gestart met de opleiding ‘excellent coach rondom kanker’. Ik zie de opleiding
echt als een cadeau. Het is alsof ik nog een laag dieper ga, de angst nu wel durf toe te laten die ik
eerder weggestopt heb.
Het blijkt dan veel minder groots en eng te zijn dan ik dacht. Ook angst verdwijnt weer, net zoals alle
andere gevoelens en gedachten: ze komen en gaan. Alleen wat je onderdrukt of vasthoudt, blijft. Dit
proces zelf doorleven is waardevol; het maakt dat ik zowel in mijn werk als privé, goed in verbinding
kan zijn met de ander waar het kanker betreft. Het maakt mijn relatie met mijzelf waar het gaat om
kanker beter en samen zijn ze essentieel voor mij om een goede coach te
kunnen zijn.
Ik voel me door de opleiding zo krachtig dat ik al als coach rondom kanker
ga starten. Daarnaast ben ik tien jaar met veel plezier werkzaam als
arbeidsdeskundige. Deze ervaring helpt me ook om deze nieuwe stap te
zetten. Wil je meer over mij weten?
Ga dan naar mijn LinkedIn:
www.linkedin.com/in/ellen-boerrigter-van-de-kolk-3109472a/
Ellen Boerrigter
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Met een rustig kalme
moed

Leo van Hoorn – geschreven door Ravenna Aarnoutse
Niet de ziekte zijn
Wanneer je met Hans sprak was je niet in gesprek met zijn ziekte, die ziekte had hij, maar die ziekte
bepaalde noch zijn identiteit noch de relatie. De vermoeidheid en beperkende fysieke manifestaties
van de hersentumor, maakte dat hij soms verstek moest laten gaan wanneer zijn familie bij elkaar
kwam. Hij genoot van het samenzijn, hij was een familieman, aanwezig en betrokken. Langer blijven
dan lichamelijk goed voor hem was zou ertoe leiden dat hij niet meer genoot van de samenkomst, de
signalen van zijn lijf negeerde hij ook op deze fijne momenten dus niet. Tijdig stond hij op, groette
iedereen en vertrok. Op die manier zorgde hij ervoor dat zijn dierbaren zich niet ongemakkelijk
voelden en hemzelf niet meer aandacht toekwam dan hij wilde.
Loslaten om te ontvangen
Hans zijn ziekteproces was voornamelijk voor hemzelf een doorgaand proces van inleveren, het vroeg
hem continue verwachtingen en mogelijkheden op te geven. Hij had de gave los te laten om
vervolgens te kunnen ontvangen en daarmee zijn leven, ondanks en dankzij zijn ziekte, te verrijken. Hij
leefde met dat wat wél mogelijk bleek en had steeds een dag nodig zich te verhouden tot hetgeen niet
meer mogelijk was.
Zijn beide zonen (7 en 9 jaar) hebben hun vader nooit volledig gezond meegemaakt, een ‘zieke’ vader
hadden zij ook niet. Zijn hadden vooral een vader die vaak thuis was en beschikbaar voor hen. Hoewel
Hans door zijn ziekte werd gedwongen veel thuis te zijn, ervoer hij zijn relatie met zijn kinderen veel
bewuster dan onder andere omstandigheden het geval zou zijn geweest. De band tussen hem en zijn
zonen was attent, warm, betrokken en authentiek.
Hans had een diep besef dat we niet zonder meer recht hebben op het leven, maar het leven
ontvangen én we elkaar gegeven zijn. ‘Elkaar gegeven zijn’ was ook in zijn vriendschappen de kern,
vriendschappen had hij met zeer diverse mensen die in zijn ogen allemaal gelijkwaardig waren. Zijn
ziekte maakte dat hij elk van hen kon spiegelen op de essentie van het leven en dat het voor zijn
vrienden geen offer was rekening te houden met Hans zijn beperkingen. Samen waren zij
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levensgenieters en konden elkaar nabij blijven in de ernst en kwetsbaarheid van het leven. Hij bracht
rust, daar waar we anders zouden razen en vliegen en het besef van wat we kwijt kunnen raken. Dat
maakte dat Hans, maar ook zijn dierbaren, juist dat wat er wél was, zo waardeerden. Uiteindelijk lukte
het Hans zelfs de ziekte die hem trof, te ervaren en benoemen, als een zegen die hem toeviel.
In verbinding
Hans verstond de kunst om, ook wanneer het lastig was, in verbinding te zijn met zijn dierbaren. Dat
deed hij met humor en een groot relativeringsvermogen. Door zijn provocerende nieuwsgierigheid
was hij in staat zijn omgeving uit te dagen en zo met hen vaak op diepere gesprekslagen kwam. Zijn
kracht was dat hij dit nimmer moraliserend of oordelend deed, waardoor er ruimte ontstond om
volledig open tegenover elkaar te zijn. De bejegening van elk mens was gelijk, hij had de bijzondere
begaafdheid om mensen te verbinden.
Naarmate hij zieker werd, werd hij gedwongen zich steeds opnieuw tot zijn ziekte te verhouden en
ook zijn dierbaren zochten een weg hierin. Op een dag wachtten zijn vrienden hem op in zijn
woonkamer. Zijn fysieke gesteldheid was hard achteruit gegaan en Hans maakte, tot grote schrik van
zijn vrienden, gebruik van een traplift. Terwijl hij naar beneden kwam vroeg hij hen of zij al hadden
besproken wie van hen zijn veters ging vastmaken en wie van hen zijn brood zou snijden. Met zijn
humor brak Hans het ijs, hij had de spanning bespreekbaar gemaakt en daardoor waren zijn vrienden
en hij in staat elkaar steeds opnieuw werkelijk te ontmoeten.
Eigen regie
Tien jaar is hij ziek geweest, tien maanden daarvan was hij medisch uitbehandeld, tien weken was hij
terminaal en tien dagen duurde zijn stervensproces. Vanaf de diagnose tot zijn sterven nam hij zijn
eigen regie, hij was zijn eigen casemanager. Hij ervoer het niveau van de medische zorg als hoog, tal
van verschillende specialisten heeft hij ontmoet, maar Hans ervoer ook hoe elk van hen soms
opgesloten zit in de eigen professie.
Aan zijn provocerende nieuwsgierigheid ontkwamen ook zijn artsen niet. Regelmatig werd een
afspraak rijkelijk laat verzet, terwijl hij al veel had geregeld om bij een afspraak aanwezig te kunnen
zijn. Wanneer hij telefonisch vernam dat een afspraak was verzet, wilde hij in redelijkheid weten
waarom en gaf hij, zonder te moraliseren, terug welk effect het op hem had.
Er is een situatie bijgebleven, die laatste dagen, waar in retrospectief spanning ontstond tussen de
medische- en geestelijke begeleiding. Het leek vanzelfsprekend dat de dominee die Hans kwam
bezoeken vertrok, omdat er reeds verpleegkundigen aanwezig waren. Naar Hans zijn behoefte werd
niet gevraagd en het lukte hem niet meer goed de regievoering te pakken. Op deze momenten is het
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juist zo belangrijk dat de ondersteuning op én met elkaar wordt afgestemd. Het medische niet zonder
meer domineert, maar dat met name de kwaliteit van leven die de patiënt ervaart en de behoefte die
de patiënt heeft, hierin leidend is. De levensvragen die Hans had, vroegen niet om een oplossing, maar
om aanwezigheid en geestelijke ondersteuning.
Vertrouwen
Hans vertrouwde erop dat zijn leven bij God bekend was en dat hij zich kon overgeven aan Zijn leiding.
Een van de eerste keren dat hij na een zware epileptische aanval, veroorzaakt door de hersentumor in
het ziekenhuis lag, werd hij bezocht door een pastorale, betrokken en hartelijke dominee. Ze troffen
elkaar in hun beider gevoel voor humor, de dominee bezocht hem de volgende dag opnieuw, waarop
Hans hem vroeg: ‘Ben je er nu alweer, heb je niets beter te doen’? De dominee antwoordde: ‘Nee, ik
word hiervoor betaald, dus hier ben ik weer’. Hoewel er tussen hen werd gelachen, besefte Hans op
dat moment ook dat zijn situatie heel ernstig was en hij zocht naar een manier zich hiertoe goed te
verhouden. De worsteling die hij doormaakte kun je vergelijken met de worsteling van de verwonde
Jacob die God niet laat gaan tenzij Hij hem zegent. Jacob kon zijn eigen regie loslaten, omdat hij zich
geborgen wist in God zijn zegen én zo heeft ook Hans zich leren overgeven. Hij was geborgen in Gods
Vaderhand.
Hans was een leidend voorbeeld dat onze bestemming niet ligt in ‘wat schittert en wat schitterend is
in de ogen van mensen’, maar wat betekenis heeft voor de mensen en voor God. Hij bracht liefde,
verbinding en heeft zijn dierbaren doen beseffen dat we mogen genieten van het moment, van elkaar
en dat we in verbinding met de ander, het goede voor elkaar op het oog houden.

Leo van Hoorn heeft zo’n 40 jaar ervaring in het
(beroeps)onderwijs. Dit als docent,
onderwijsontwikkelaar, coach, trainer, teamleider
en directeur binnen opleidingen in het sociale
domein. Hij raakte van daaruit betrokken bij de
Academie rondom kanker en werkte aan de
verbinding met de CHE. De betrokkenheid op dit
initiatief is versterkt door de ziekte en het
overlijden van zijn zoon en de ziekte van zijn
schoonzussen; allen werden geconfronteerd met
een hersentumor en de gevolgen daarvan.

Leo van Hoorn
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Het onbewuste in de
hoofdrol

Erna Jans
Wanneer het over ‘kanker en relaties’ gaat zie ik niet alleen de partnerrelatie, maar ook de relatie met
kinderen, ouders, familie, vrienden, collega’s, klanten, buren, sportgenoten, hulpverleners en zo meer.
Wij maken als mens deel uit van verschillende systemen, een systeem kan ons veel inzicht bieden over
hoe mensen met elkaar verbonden zijn in het zichtbare, bewuste, maar vooral ook in het onbewuste.
In de module ‘kanker en relaties’ start ik met een uitleg over systemen en daarbij maak ik gebruik van
een mobile. Een mobile hangt het mooiste wanneer alle onderdelen in evenwicht zijn. Wanneer één
van de elementen van het mobile in beweging wordt gebracht, wiebelen ook de andere elementen
mee. Haal één element van het mobile af en het geheel is in disbalans. Ook als er een element wordt
verzwaard, of wordt toegevoegd – wat door een diagnose kanker binnen een systeem vaak gebeurt –
zijn de elementen in disbalans.
De vergelijking van een systeem met het mobile maak ik, omdat het een goed beeld geeft van hoe
personen binnen een systeem ook zoeken naar balans. Wordt de bestaande balans verstoord,
bijvoorbeeld door de diagnose kanker, dan gaat iedereen binnen het systeem aan de slag om de
meest passende nieuwe balans te vinden. Het is de aard van ons menszijn terug te willen keren naar
de ‘gezellige wiebel’ die we gewend zijn, opdat we die met elkaar kunnen voortzetten. Idealiter wordt
die balans door eenieder binnen het systeem als fijn
ervaren, maar vaak is en was dat niet zo. Degene(n) die
disharmonie ervaart hoeft niet degene te zijn die de
diagnose heeft gekregen.
Alle personen binnen een systeem worden beïnvloedt door
de diagnose kanker, zicht – en onzichtbaar, vaak voel- en
merkbaar, maar niet altijd herleidbaar. Kanker roept
beelden en associaties op bij iedereen en bijna iedereen
associeert kanker met ‘leven en dood’, het raakt ons
fundament en daar gaan we allemaal anders mee om. Dat
maakt dat relaties intenser kunnen worden, maar ook
kunnen verwateren omdat je elkaar moeilijk verstaat.
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Partners kunnen op een andere laag verbonden raken of elkaar juist verliezen. Soms biedt degene van
wie je het wel had verwacht je niet de steun die je als patiënt nodig hebt en wordt een ander juist in
zijn kracht gezet. Het kan ook goed zijn dat wanneer het met de patiënt beter gaat en er weer een
‘normaal’ leven kan worden geleid, kinderen het juist dan moeilijk krijgen. In hoeverre de persoon met
de diagnose kanker ontregeld raakt, heeft veel te maken met hoe hij of zij in het leven staat en vooral
wat iemand al heeft meemaakt in zijn leven. Dat voorspelt deels hoe iemand omgaat met een lifeevent, hoe iemand zich kan verhouden tot bijvoorbeeld kanker. En ook of het diegene lukt om in een
toch ook eenzaam ziekteproces in verbinding te blijven met zichzelf en met anderen.
Vaak wordt een patiënt geconfronteerd met zijn eigen eindigheid, dat maakt kanker tot een wake-up
call en hét moment om de balans op te maken. ‘Leid ik het leven dat ik wil’, ‘hoe ga ik verder’, ‘hoe
krijg ik het leven dat ik wens’? Bij het beantwoorden van die vragen stuit menigeen op nog niet goed
verwerkt trauma en de impact van kanker maakt dat de verwerking daarvan niet langer kan worden
uitgesteld. Het vraagt je bewust te worden van je eigen patronen, patronen die van invloed zijn op je
relaties en op de wijze waarop je met lastige dingen omgaat. De invloed van kanker op een systeem is
mede daarom complex.
Zoals elke hulpverlener loop je ook als ‘coach rondom kanker’ kans dat je een onderdeel wordt binnen
het systeem van jouw cliënt. Het is daarom zo belangrijk je eigen thema’s te hebben aangekeken,
zodat je kunt voelen wanneer er eigen thema’s geraakt worden.
In mijn werk als coach en therapeut merk ik dat wanneer er inzicht is, als er woorden kunnen worden
gegeven aan de ervaring en gevoelens aan elkaar kunnen worden uitgelegd, er ook ruimte en
beweging ontstaat om andere gesprekken te hebben met elkaar. Als ‘coach rondom kanker’ ben je
niet per definitie een relatiecoach. Wel is het belangrijk om de systemische ‘bril’ op te zetten zodat je
de impact van kanker binnen een relatie en een systeem kunt zien. Het stelt je in staat de juiste vragen
te stellen, zodat mensen hun antwoorden binnenin zoeken en er aandacht kan worden gegeven aan
wat onbewust meespeelt.
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In de 20 jaar dat ik in de verslavingszorg
werkte deed ik een schat aan ervaring op
met mensen en hun problemen in alle
soorten en maten. Inmiddels heb ik me
gespecialiseerd in systemen en trauma. In
mijn bedrijf werk ik daarmee als opleider,
coach en therapeut.

Website: www.ontmoetingopdegrens.nl

Erna Jans
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Anneke Boersma
Podcast
Anneke Boersma, de oprichtster van Bij Anneke, werd zelf op haar
38 en 48ste geconfronteerd met kanker. Zij had 22 jaar een bedrijf
waarin zij mensen en organisaties coachten en trainden in
veranderprocessen. Deze combinatie van ervaringen zet ze nu
graag in voor anderen die ook met deze ziekte te maken
hebben. Omdat zij als geen ander weet dat het omgaan met de
impact en gevolgen van deze ziekte en het weer een weg vinden in
je persoonlijk leven vaak een (eenzame) zoektocht is. Om hier meer
grip op te krijgen heeft zij een model ontwikkeld die je hierin inzicht
geeft en je kan ondersteunen.Anneke startte 'Bij Anneke'. Een plek
voor kennis, coaching en inspiratie voor zowel individuen als voor
organisaties.
https://www.facebook.com/bijannekevoorjou/

Anneke Boersma
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