
 

Margriet Derksen, 55 jaar, getrouwd met Hans 

Een gast vertelt… 

In mei 2015 kreeg Margriet Derksen de diagnose NET, Neuro-Endrocrine Tumor. Dit kwam hard aan bij haar en haar 

echtgenoot. Ze kwamen terecht in een medische molen van allerlei onderzoeken, en uiteindelijk werd de diagnose 

hormonale tumor in de dikke darm met uitzaaiingen gesteld. Na een zware operatie in  juni 2015 knapte Margriet 

weer langzaam op. Toen het lijf zich redelijk hersteld had, bleek het in haar hoofd een grote chaos te zijn. Ze moest 

alles gaan gaan verwerken, maar dat ging niet vanzelf. Lees haar verhaal en de rol van het Marikenhuis in dat 

verwerkingsproces. 
 

“Ik zocht op  internet naar wat mij misschien zou kunnen helpen en 

kwam terecht op de website van het Marikenhuis. Ik vond er 

verschillende interessante workshops, waaronder kennis maken 

met verschillende vormen van Yoga, Haptonomie en Mindfulness. 

Om er achter te komen wat bij mij past en om me in te schrijven 

voor de workshops ben ik naar het Marikenhuis gegaan, toevallig 

ook nog eens bij mij om de hoek. De ontvangst door gastvrouw 

Hanneke was erg hartelijk, en al snel zaten we gezellig met een kop 

thee te praten in de huiskamer. Fijn dat ik mijn verhaal kwijt kon 

doen en kon praten over de moeilijke tijd waar ik op dat moment in 

zat. Natuurlijk heb ik familie en vrienden, die steunen mij ook , 

luisteren naar me, maar toch is het anders…”.  
 

“Ik leefde erg toe naar de eerste keer dat ik weer naar het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam moest 

voor de driemaandelijkse scan, begin oktober 2015. Naarmate het moment dichterbij kwam kreeg ik het steeds 

moeilijker. Als ik weer zo’n piekermoment had, liep ik even naar het Marikenhuis. Daar was steeds weer een 

luisterend oor, bij een lekker kopje thee. Zo fijn, ik knapte ik er telkens echt van op.”  

 

“Mijn keuze voor een second opinion, en daarbij de overstap maken naar een ander ziekenhuis, was voor mij een 

moeilijke stap die niet door iedereen begrepen werd. Diverse malen heb ik het in het Marikenhuis kunnen bespreken, 

en dat heeft mede geholpen om de juiste beslissing te nemen. De workshops hebben mij geleerd wat mij kan helpen 

met ontspannen, en het hoofd wat leeg te krijgen, en op een andere manier weer mijn lichaam te ervaren. Ben nu 

bezig met Mindfulness bij Bemind.” 

 

“Begin dit jaar ben ik begonnen met de creatieve workshop op 

donderdagmiddag. Laagdrempelig en ontspannen bezig zijn met 

je handen. Werken met verf, servetten, mozaïeken, het kan 

allemaal. Ondertussen zijn er gesprekken, die overal over gaan. 

Soms over ziek zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik vind 

het erg fijn dat het Marikenhuis er voor mij is. En bijzonder dat er 

zoveel vrijwilligers zijn die het Marikenhuis mogelijk maken.” 

 

 

“Ik wil iedereen die geraakt is door kanker aanraden de stap te zetten en binnen te lopen bij het Marikenhuis voor een 

praatje, een kop koffie of thee of om een activiteit bij te wonen of aan een workshop me te doen.”  

 

Margriet Derksen 

Terug naar website Marikenhuis 

http://www.marikenhuis.nl/

