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Helemaal in paniek na 
diagnose kanker
tekst Aline de Bruin 

beeld iStock

„U heeft kanker.” Na 

het horen van deze di-

agnose volgt er voor 

kanker patiënten vaak een 

medische mallemolen van 

ziekenhuizen en chemo-

kuren. Voor de psychologi-

sche impact van de diag-

nose is minder aandacht, 

terwijl deze net zo bedrei-

gend kan zijn. „Ik spreek 

met mensen die zo ang-

stig zijn dat ze niet meer 

kunnen functioneren.”

L
oopbaancoach Annema-

rie van den Berg uit Am-

sterdam kreeg een paar

jaar geleden te horen dat

ze ongeneesljk ziek was. Borst-

kanker. De boodschap: u heeft nog

maximaal drie jaar te leven. Dat

is nu vier jaar geleden. Van den

Berg probeert de tjd die ze nog

heeft bewust mee te maken, zo

vertelt ze in april in een uitzen-

ding van het televisieprogramma

Kruispunt. „Tjd is rjkdom. Ik heb

de natuur weer zien ontluiken dit

voorjaar, dat was zo mooi. Ik weet

niet of ik het volgend jaar weer

meemaak. Nu gaat het nog goed,

maar ik vrees de tjd dat ik niet

meer met mjn hondje in het park

kan lopen en alleen nog maar op

de bank kan liggen.”

Ze probeert te genieten van ieder

moment van de dag. Die rust was

er niet altjd. Net na haar diag-

nose was ze vooral erg angstig.

„Toen las ik een boek dat me erg

heeft geholpen. Het heet ”Bang

voor kanker”. In het voorwoord

zegt een arts dat het leven van

een kankerpatiënt meestal in de

laatste twee maanden moeizaam

wordt. Daarvoor is het nog moge-

ljk om een mooi leven te leiden.

Die zin heeft me zo geholpen.

Ik had nooit gedacht dat ik deze

periode zou omzetten in een

leerspurt.”

Achtbaan

Angst- en paniekgevoelens komen

vaak voor bj kankerpatiënten,

zegt therapeut Joyce Vermeer.

Ze is werkzaam bj het Helen

Dowling Instituut (HDI), een ggz-

instelling die zich speciiek richt

op psychologische zorg bj kanker.

„Soms krjg ik mensen over de

vloer die net de diagnose hebben

gehoord en helemaal in paniek

zjn. Ze komen na de diagnose

meteen in een achtbaan terecht,

en worden geleefd door het

ziekenhuis en de afspraken met

de arts. De medische behandeling

staat voorop. Logisch natuurljk,

maar voor de psychologische

kant van het verhaal is te weinig

aandacht.”

Vermeer spreekt regelmatig pa-

tiënten die zo paniekerig zjn dat

ze helemaal niet meer functione-

ren. Ze raken hun werk kwjt. Ze

komen in inanciële problemen

door de behandelingen. Ze worden

depressief. Er ontstaan relatie-

problemen of problemen rond de

opvoeding van de kinderen. Ver-

meer: „De diagnose kanker heeft

niet alleen effect op de patiënt

zelf, maar op de hele familie. Het

gezinsleven wordt totaal op zjn

kop gezet als iemand zo’n ernstige

ziekte heeft.”

Het instituut biedt daarom

niet alleen zorg aan patiënten,

maar ook aan hun naasten. „We

proberen sowieso altjd de partner

te zien. En soms ook de kinderen

als het nodig is. Een partner heeft

vaak net zo veel last van stress-

klachten als degene die ziek is, zo

bljkt uit onderzoek.”

Wachtlijst

De behandeling bj het Helen

Dowling Instituut wordt vergoed

door de verzekering. Patiënten-

moeten een verwjzing hebben

voor de ggz van hun huisarts

of via de medisch specialist. Ze

krjgen eerst een intakegesprek,

om te kjken welke therapie het

best bj hen past. De ggz-instelling

biedt verschillende soorten thera-

pie aan, van cognitieve gedrags-

therapie tot relatietherapie en van

onlineconsults tot traumabehan-

delingen.

Vermeer heeft in 2008 zelf kan-

ker gehad. Ze kwam toen bj het

instituut terecht voor een trauma-

behandeling. „Ik werkte destjds

nog in de forensische ggz, maar

ik was meteen onder de indruk

van de warme sfeer bj het HDI. Ik

dacht tjdens mjn therapie al: als

ik ooit nog van baan verander, wil

ik hier komen werken. Dat is nu

zeven jaar geleden.”

Ze vindt het bjzonder om vanuit

haar eigen ervaringen kanker-

patiënten te kunnen bjstaan.

„Dit is heftig en moeiljk werk,

mensen komen met veel directe

emoties. Maar het mooie van dit

werk is dat je mensen kunt laten

inzien dat ze meer in huis hebben

dan ze denken, dat je dicht bj

hen kunt staan. Ik vind het een

eer om hen te begeleiden.”

Het Helen Dowling Instituut

helpt in de regio’s Utrecht en Arn-

hem jaarljks enkele duizenden

kankerpatiënten en hun naasten.

„Er zjn nog een paar andere ggz-

instellingen in Nederland, en wat

praktjken met psychologen die

ervaring hebben op dit gebied.

Maar dat is helaas veel te weinig”,

zegt Vermeer. „Er zjn steeds meer

mensen die kanker krjgen, en

qua psychologische zorg lopen

we op dit moment link achter.

„Kankerpatiënten worden vaak geleefd door het ziekenhuis. De medische behandeling staat voorop. Logisch natuurlijk, maar voor de 

psychologische kant van het verhaal is te weinig aandacht.”

Joyce Vermeer. beeld Pim Geurts Anne Pals. beeld CHE

5

Een arm slaan 
om vluchtelinges 
in Griekenland
tekst Gijsbert Wolvers 

beeld Passage

Samen vluchtelinges helpen hun trauma’s te verwer-

ken, te integreren in Griekenland en hun zo mo-

geljk een middel van bestaan te geven. Dat beoogt

Ira Stam (54) met een project van de christeljk-

maatschappeljke vrouwenbeweging Passage. Stam,

vicevoorzitter van Passage en verantwoordeljk voor

de internationale betrekkingen van de vrouwenbe-

weging, bezocht in maart een vluchtelingenproject

van de organisatie Perichoresis in het Noord-Griekse

stadje Katerini. De hulpverleningorganisatie stamt

uit het werk van de Griekse Evangelische Kerk.

Het bezoek van Stam was bedoeld als kennismaking

met het project. „We spraken met twee vrouwen die

uit Syrië waren gevlucht, de een uit Damascus en de

ander uit Aleppo. Deze vrouwen waren al uitgestoten

door hun familie omdat ze zich niet hielden aan de

islamitische kledingregels. Toen hun mannen in de

burgeroorlog omkwamen, zjn ze, beiden met hun

twee kinderen, gevlucht.”

Aangerand

Een van hen reisde Turkje door en woonde bj

familie daar. Ze werd er echter mishandeld en trok

weer verder. Ze kwam terecht op het Griekse eiland

Lesbos. Op het eiland is ze aangerand, wat voor haar

traumatisch was. Uiteindeljk kwamen de vrouwen

en hun kinderen in een zogeheten safehouse van

Perichoresis in Katerini. „Daar delen ze een appar-

tement. We hebben naar hun verhaal geluisterd en

een arm om hen heengeslagen. Het zjn getraumati-

seerde, maar ook heel sterke vrouwen.”

Perichoresis geeft de vrouwen een beperkt dag-

programma, bestaande uit een taalcursus Grieks en

Engels en informatie over vrouwenrechten. „Islami-

tische landen tekenden wel verdragen over vrou-

wenrechten, maar die informatie bereikt de meeste

vrouwen niet. Die kennen alleen de sharia als wet.”

De organisatie geeft ook naailes. Stam: „Erg belang-

rjk. Je weet niet waar de vrouwen terechtkomen,

maar dan hebben ze in elk geval een middel van be-

staan. Bovendien heeft de naailes een sociale functie.

Vrouwen kunnen onderling hun verhalen delen.”

Voorbereiding

De trip van Stam was ook bedoeld als voorbereiding

van een bezoek van 25 vrouwen van Passage aan

Katerini, in september volgend jaar. „Wj gaan dan

workshops geven over traumaverwerking, maar ook

over het economisch zelfstandig worden van de vrou-

wen.” Daarnaast staat het project van Perichoresis op

de rol voor een eenmalige subsidie van Passage van

maximaal 10.000 euro. „Geld is belangrjk, maar die

trainingen zjn belangrjker.”

Intussen verandert de vluchtelingensituatie in

Griekenland snel. Stam: „Er is weer een nieuwe

vluchtelingenstroom vanuit het noorden van Turkje

richting Griekenland op gang gekomen. Doordat

deze over land gaat, vallen deze mensen niet onder

de Turkjedeal. De Griekse regering heeft alleenrecht

op hulp, maar doet niets.”

vrouwenhulp

Een koffieochtend van hulporganisatie Perichoresis.
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Daar moet meer aandacht voor

komen.”

Hoewel de ggz-instelling er alles

aan heeft gedaan en doet om dit

tegen te gaan, is er op dit moment

toch een wachtljst voor de patiën-

ten. „Dat is schrjnend, we willen

het helemaal niet. We willen men-

sen zo snel mogeljk helpen.”

Opleiding

Het tekort aan mensen die patiën-

ten met kanker professioneel kun-

nen begeleiden, is voor de Christe-

ljke Hogeschool Ede (CHE) reden

om te beginnen met een nieuwe

opleiding: coaching rondom kan-

ker. De post-hbo-opleiding is in

eerste instantie ontwikkeld door

de Academie Coaching rondom

Kanker in Apeldoorn. Momenteel

wordt de opleiding doorontwik-

keld en samen met de CHE verder

gevormd.

„Kanker verandert je leven com-

pleet. Die impact op iemands le-

ven moet meer aandacht krjgen”,

zegt Anne Pals, docent supervisie

en coaching bj de CHE. „Veel

artsen hebben te weinig tjd om,

naast de medische en de techni-

sche kant van de ziekte, aandacht

te besteden aan de effecten ervan

op het leven. Goede coaching is

daarbj essentieel. We hopen hier

met deze studie invulling aan te

geven.”

Pals is bezig met het opstarten

van de opleiding. „We werken

samen met docenten van de aca-

demie in Apeldoorn. Een aantal

van hen heeft zelf kanker gehad.

Het lesgeven gebeurt hoofd-

zakeljk door hen, al zjn er ook

een paar docenten van de CHE bj

betrokken.”

De opleiding is bedoeld voor

iedereen die te maken heeft met

kankerpatiënten, al moeten ze wel

al coachingsvaardigheden hebben.

Pals: „Denk bjvoorbeeld aan een

oncologieverpleegkundige die wil

leren hoe ze haar patiënten beter

kan steunen. Maar ook aan een

predikant die kankerpatiënten

moet begeleiden.” Pals weet uit er-

varing hoe lastig deze gesprekken

kunnen zjn. „Ik heb zelf pasto-

raat gedaan als ouderling. Hoe

kun je op een goede manier steun

leveren op zo’n plek van moeite,

zodat er een plek van ontmoeting

ontstaat?”

Als coach is het belangrjk om

aan te sluiten bj het niveau waar-

op iemand zich bevindt. „Wie net

de diagnose heeft gehoord, mag

verbjsterd zjn. Het heeft dan

geen zin om geljk drie stappen

vooruit te lopen en over behan-

delingen te beginnen. Dan bljft

iemand verbjsterd achter. Bied

steun en sta niet meteen klaar

met allerlei oplossingen. Die heb

je sowieso niet.”

Tjdens de opleiding komen er

allerlei vragen en gevoelens van

kankerpatiënten aan bod. „Dan

kan het gaan om zaken zoals

vermoeidheid en angst, maar ook

om levensvragen zoals: Hoe ga ik

om met mjn werk? Hoe houd ik

mjn relatie gezond? Dat zjn alle-

maal vraagstukken waar kanker-

patiënten mee worstelen. Hun

zelfbeeld wordt geraakt, ze moe-

ten nieuwe zingeving vinden.”

In september starten de eerste

lessen. Pals: „Ik wil zo dicht mo-

geljk bj degenen bljven die deze

studie hebben bedacht. Ik vind

het belangrjk dat de vonk die zj

overbrengen ook hier tot stand

komt.”

Alleen

Annemarie van den Berg heeft

de opleiding coaching rondom

kanker inmiddels afgerond in

Apeldoorn. Als loopbaancoach had

ze al ervaring met het werk. „In

eerste instantie begon ik met de

opleiding voor mjn eigen helings-

proces. Maar toen dacht ik: ik ben

coach én ervaringsdeskundige,

dus ik kan ook mensen gaan bege-

leiden in het traject.”

Eén ding heeft ze inmiddels

wel geleerd. „Als je echt ellende

meemaakt, ieder op zjn manier,

dan moet je het uiteindeljk alleen

doen. Natuurljk heb je onder-

steuning van familie, vrienden en

coaches om je heen nodig, je kunt

niet zonder. Maar als je het niet

zelf kunt, gaat het ook niet door

mensen om je heen.”

„Een kanker-

diagnose 

heeft niet 

alleen effect 

op de patiënt 

zelf. Meestal 

wordt het 

gezinsleven 

totaal op zijn 

kop gezet”


