“Leven na kanker is
hard werken”

komst. Ik voel me onzeker en de twijfels
slaan regelmatig toe. Door het contact
met lotgenoten en therapeutische begeleiding heb ik de kanker een plaats in
mijn leven kunnen geven.
Kanker is geen puur lichamelijke aangelegenheid. Het verlies van je gezond-

“Kanker raakt je diep van binnen. Kanker is niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en
sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker worden geconfronteerd, hebben behoefte aan een
luisterend oor of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen.”

heid brengt verdriet met zich mee. De

Na de diagnose kanker is sporten niet

diagnose kanker is vergelijkbaar met

het eerste waar je aan denkt. Toch

een rouwproces, waarbij elke fase van de

kan bewegen, zowel tijdens als na de

kanker zijn eigen zorgen, problemen en

behandeling, helpen om mentaal en

emoties kent.

fysiek fit te blijven. Bewegen verhoogt
de kans op blijvende genezing. Toch is

Door: Kim van Wingerden-Kneepkens. Dank aan: Kitty Knipscheer.
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Voor het eerst een
halve marathon
uitgelopen...

Wirwar van informatie

de behoefte om te gaan bewegen vaak

De diagnose kanker is een grote schok

niet groot. De lichamelijk conditie

en brengt vaak heftige emoties met zich

kan flink aangetast zijn, waarbij er

ls lotgenote heb ik ervaren

Verdriet om het verliezen van mijn

en ik voelde boosheid. Boosheid om een

mee: angst, paniek, verdriet, boosheid,

sprake is van vermoeidheid. Toch is

hoe ingrijpend de diagnose

gezondheid, het verliezen van een deel

lichaam dat mij in de steek heeft gelaten.

onzekerheid en het gevoel hebben dat je

het beter om actief te blijven. Door

kanker is. De onvoorspel-

van mijn vrouwelijkheid en verdriet om

En uiteindelijk voelde ik hoop. Hoop op

het niet aankunt. Deze emoties kunnen

regelmatig te bewegen, verbetert

baarheid van kanker, een

het verliezen van mijn toekomstplannen.

genezing en herstel.

heel beangstigend zijn. Toch zijn het nor-

de hartfunctie en bewegen leidt tot

male gevoelens bij een abnormale situ-

een verbetering van het uithoud-

lichaam dat je in de steek heeft gelaten.

Ik voelde angst. Angst voor pijn, angst

Het verliezen van het vertrouwen in en

dat de artsen het ziekteproces niet onder

Leven

atie. Er moet een keuze worden gemaakt

ingsvermogen en de spierkracht.

de vanzelfsprekendheid van het leven.

controle zouden krijgen en angst voor

Gelukkig kwam er een moment waarop

over hoe om te gaan met de ziekte en

Met een goede conditie wordt het

Vragen, gedachten en gevoelens waarmee

de dood. Ik voelde machteloosheid en

ik te horen kreeg dat de prognose goed

welke behandelingen, soms zeer ingrij-

ondernemen van activiteiten gemak-

je soms geen raad weet.

had een schuldgevoel. Een schuldgevoel

was. Ik mocht weer gaan leven. Zekerheid

pend, daarmee gepaard gaan. Middels

kelijker. Per dag 30 minuten licht

omdat ik misschien eerder een arts had

is er natuurlijk nooit, de controles blijven

internet beland je veelal in een wirwar

bewegen helpt al. Net zo belangrijk

Verdriet en angst

moeten raadplegen en omdat ik anderen

nodig, maar er is weer een toekomst.

van informatie, waarbij ik zelf heb erva-

zijn de psychische voordelen van

Door de diagnose baarmoederhalskanker

verdriet aandeed. Ik voelde onbegrip.

Toch duurt het enkele maanden voordat

ren hoe lastig het is om te beoordelen of

bewegen: het geeft (meer) zelfvertrou-

stond mijn wereld stil. Ik voelde verdriet.

Onbegrip dat dit mij moest overkomen

ik me weer durf te richten op die toe-

iets goed voor je is of niet. Een second

wen, de angst voor inspanning verd-

opinion kan dan uitkomst bieden.

wijnt en somberheid en depressieve

Het kan soms lastig zijn om bij je be-

klachten verminderen.

handeld arts een second opinion aan te

Soms is bewegen niet zo gemakkelijk,

vragen. Desondanks komt het aanvragen

zijn er beperkingen en is medisch

van een second opinion vaak voor en het

advies nodig. Aarzel dan ook niet om

is een mogelijkheid om meer informatie

de behandeld arts, verpleegkundige

te krijgen. Een second opinion kan hel-

of fysiotherapeut om advies te vragen.

pen bij het maken van een weloverwogen

Ik ben altijd sportief geweest en

beslissing en het is dus zeker geen teken

hardlopen is iets wat ik altijd graag

van wantrouwen naar de behandelende

deed. Toch was sporten na de diag-

arts.

nose baarmoederhalskanker wel het

• Informatie en uitleg
• Poliklinische opvang
• Second opinion
• Informatie via Olijf
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• Professionele
ondersteuning
• Veiligheid van
ziekenhuis
• Sociale
ondersteuning

• Pijn
• Incontinentie
• Darmproblemen
• Bewegingsproblemen
• Vermoeidheid
• Energiegebrek
• Lymfoedeem
• Neuropathie
• Ovulatie-/cystepijn
• Hormonale
veranderingen
• Vervroegde overgang
• Gehoorstoornis
• Evenwichtsstoornis

• Seksuele problemen
• Relationele problemen
• Mictieproblemen
• Ongewenste
kinderloosheid
• Depressie
• Angst
• Slaapstoornis
• Eenzaamheid
• Verminderd zelfbeeld
• Twijfel over prognose

• Terugvallen op partner
• Problemen met
werkhervatting
• Verzekeringsartsen
• Financiële problemen
• Kiezen voor nieuwe
hobbies
• Leren accepteren
blijvend lichamelijk
ongemak
• Leren verwerken
• Evt. accepteren van
naderende dood

laatste waar ik aan dacht. Tijdens de

Langdurig en zwaar

behandelingen vond ik rust in het

De behandelingen bij kanker zijn vaak

maken van kleine wandelingen en

langdurig en zwaar. Tijdens de behan-

naarmate het herstel vorderde namen

delingen staat het leven in het teken

de wandelingen toe en ben ik weer

van overleven, waardoor emoties op de

begonnen met het hardlopen.

achtergrond kunnen verdwijnen. Het is

En het resultaat .. op zondag 08

leven bij de dag, niet te ver vooruit kijken

maart 2015 heb ik de halve marathon

en niet te ver vooruit plannen.

van CPC Den Haag uitgelopen!
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Zekerheden

Spanningen

ik me plotseling bang of ellendig voel en

Er komt een moment dat de behandelin-

“Kanker heb je niet alleen”, is een be-

zijn er momenten waarop ik heel erg be-

gen achter de rug zijn, maar het oppak-

kende uitspraak. Ook de partner, fami-

zig ben met de kanker, zoals voorafgaand

ken van het dagelijks leven na of met

lieleden en direct betrokkenen krijgen

aan een controle.

kanker is zwaar. Er ontstaat ruimte in je

te maken met spanningen en de daarbij

hoofd om tot je door te laten dringen wat

behorende gevoelens van onzekerheid,

Door therapeutische begeleiding heb

er allemaal is gebeurd. Een lichaam dat

angst, machteloosheid, woede en teleur-

ik handvatten gekregen om mijn leven

je in de steek heeft gelaten, zonder dat je

stelling. Kanker zet iedere relatie onder

opnieuw op te pakken. Een leven waar-

er misschien erg in had. Alle zekerheden

druk. Het is lastig om met elkaar te blij-

bij de kanker niet overheerst en mijn

Ida Linse & Marijke Bruining

eind 2005 herstelde

een reis: terug naar het Zweedse Öland

lijken te zijn verdwenen, vrienden heb-

ven communiceren en open te staan voor

partner en ik de kracht hebben gevonden

Mindfulness bij kanker

van kanker kwam

waar zij en haar man Barend elkaar

ben hun eigen leven weer opgepakt en

de gevoelens van de ander. Het niet onder

om elkaar te ondersteunen en emoties

Met de diagnose kanker treed je een

ze in aanraking met

ooit ontmoetten, in de zomer van 1968.

het emotionele herstel lijkt nog oneindig

woorden kunnen brengen van gevoelens,

te delen. Ook ben ik weer gaan sporten.

nieuwe wereld binnen, met andere

mindfulness.

Het wordt een wonderbaarlijke reis. In

ver weg. Het verwerken van kanker kost

simpelweg omdat het verdriet te groot is.

Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat mijn

gebruiken en regels en een eigen taal.

lichaam fit blijft, ik voel me meer ont-

Hoe ga je daarmee om? Dit boek geeft

Uitgeverij Boom,

indertijd verliefd werden, moeten ze

moed en kost energie. De kanker moet

bespreking

Door: Miriam Rook

het idyllische zomerlandschap waar ze

een plaats krijgen in je leven, waarbij er

Wonden

spannen maar bovenal voel ik me sterker.

handreikingen, tips en oefeningen die

maart 2015,

nu afscheid nemen. Stadium IV is een

naast gevoelens van rouw uiteindelijk

Het emotionele herstel kost tijd, waarbij

Leven na kanker is hard werken, je leven

mensen met kanker kunnen helpen om

ISBN:

roman over twee mensen die hun liefde

ook plaats zal zijn voor gevoelens van ac-

de tijd niet alle wonden heelt. Kanker

is op zijn kop gezet en je moet een nieuw

te gaan met angst, pijn en machteloos-

9789089534828

in onmogelijke omstandigheden staande

ceptatie. Het leren leven met kanker gaat

raakt je diep van binnen en emoties

evenwicht vinden. Erover praten kan hel-

heid. Ida Linse en Marijke Bruining

€ 24,95

proberen te houden. De schrijver houdt

met vallen en opstaan.

kunnen op onverwachte momenten weer

pen dit nieuwe evenwicht te vinden en de

kregen zelf kanker en vroegen zich, zoals

opspelen. Zo zijn er momenten waarop

kanker een plaats te geven in je leven.

zovelen, te midden van angst, stress en

Sander Kollaard

deur en werpt een verfrissende blik op

verdriet af wat op dat moment voor hen

Stadium IV

kanker.

Agenda voor contacten en workshops

nu echt belangrijk was. Zij ontdekten dat

‘Stadium IV’ is de eerste roman van San-

mindfulnessoefeningen beschutting en

der Kollaard en kreeg lovende recensies:

Uitgeverij G.A.

stabiliteit brachten in deze bizarre cock-

van de dagbladen tot aan De Wereld

Van Oorschot,

bedoeld voor vrouwen met gynaecologische kanker

tail van emoties en gebeurtenissen. Ida

Draait Door waar het het boek van de

maart 2015,

Linse is gecertificeerd mindfulnesstrainer

maand werd. ‘Er is geen stadium V.’ Met

ISBN:

en werkte voorheen als communicatiead-

die woorden vat Sarie haar kankerdiag-

9789028261013
€ 14,95

in zijn roman het sentiment buiten de

datum

wat?

waar?

tijd

viseur en hulpverlener.

nose (niet-kleincellig longcarcinoom,

13 april

Contactochtend Olijf

Alkmaar, ‘t Praethuys

10.00 - 12.00 uur

Marijke Bruining is gecertificeerd mind-

stadium IV) samen. Ze gaat sterven. In

17 april

Contactochtend Olijf

Zwolle, Inloophuis De Zonnesteen

11.00 - 13.00 uur

fulness en breathworkstrainer. Nadat ze

plaats van een behandeling kiest ze voor

21 mei

Workshop Intuïtief schilderen

Utrecht, Centrum Cabane

19.00 - 21.30 uur

1 juni

Contactochtend Olijf

Alkmaar, ‘t Praethuys

10.00 - 12.00 uur

1 juni

Contactmiddag Olijf

Helmond, Inloophuis De Cirkel

13.30 - 15.50 uur

3 juni

Workshop Stem-expressie, adem en ontspan!

Utrecht, Centrum Cabane

10:00 - 12:30 uur

18 juni

Contactmiddag Olijf

Tilburg, Inloophuis Midden Brabant

13.30 - 15.30 uur

19 juni

Contactochtend Olijf

Zwolle, Inloophuis De Zonnesteen

11.00 - 13.00 uur

24 augustus

Contactochtend Olijf

Alkmaar, ‘t Praethuys

10.00 - 12.00 uur

7 september

Contactmiddag Olijf

Helmond, Inloophuis De Cirkel

10.00 - 12.00 uur

17 september

Contactmiddag Olijf

Tilburg, Inloophuis Midden Brabant

5 oktober

Contactochtend Olijf

7 december
17 december

Ja, ik wil nalaten aan Stichting Olijf

E

rfstelling

Legaat

U vindt dat Stichting Olijf heel be-

Een andere optie is om een vast geldbe-

langrijk werk doet en wilt graag

drag na te laten aan Stichting Olijf. U

Stichting Olijf steunen
zonder het tijdschrift te
ontvangen

ook na uw leven Olijf steunen.

kunt dit regelen door een afspraak met

Enkele lezeressen vinden het ontvangen

Naast uw familieleden kunt u in uw testa-

uw notaris te maken. Uw notaris zal dan

van het tijdschrift nogal confronterend,

ment ook goede doelen zoals Stichting

een beschikking opnemen in uw testa-

bijvoorbeeld omdat het al lang geleden

13.30 - 15.30 uur

Olijf als (gedeeltelijke) erfgenaam benoe-

ment waarin staat dat na uw overlijden

is dat zij ziek waren. Maar zij staan nog

Alkmaar, ‘t Praethuys

10.00 - 12.00 uur

men. U kunt bijvoorbeeld bepalen in uw

een bepaald geldbedrag toekomt aan

wel achter de doelstellingen van Olijf. Het

Contactmiddag Olijf

Helmond, Inloophuis De Cirkel

13.30 - 15.30 uur

testament dat uw drie achterneven en –

Stichting Olijf. Zo’n beschikking noemt

is ook mogelijk om donateur van Olijf te

nichten ieder 25 procent van uw nalaten-

men een legaat. Omdat Stichting Olijf

zijn, zonder het tijdschrift te ontvangen.

Contactmiddag Olijf

Tilburg, Inloophuis Midden Brabant

13.30 - 15.30 uur

schap ontvangen en dat de overige 25

een goed doel is, is dit legaat vrij van suc-

Natuurlijk kunt u ook een ander bedrag

procent van uw nalatenschap naar Stich-

cessierechten.

geven dan de minimumbijdrage van

Omdat data soms kunnen veranderen, is het raadzaam om kort voor de bijeenkomst de website te checken:

ting Olijf gaat. Dan ontvangt Stichting

€ 25,00. U kunt hiervoor contact opne-

Olijf-activiteiten zie link: www.kanker.nl/organisaties/olijf/3173-olijf-activiteiten

Olijf 25 procent van de opbrengst van al

men met het secretariaat of de penning-

Overige activiteiten: www.kanker.nl/organisaties/olijf/3181-andere-activiteiten.

uw bezittingen. Vrij van successierechten.

meester via penningmeester@olijf.nl.
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