


‘ Iets bijdragen 
maakt mij 
gelukkig’ 

Een steentje bijdragen in de strijd 

tegen kanker. Dat maakt Nel Rietbroek 

gelukkig. Zij besloot zich in te zetten 

als donateur én vrijwilliger voor KWF 

Kankerbestrijding. 

“In onze omgeving krijgen we steeds vaker 

te maken met kanker. Onlangs kreeg een 

jonge vriendin de diagnose melanoom. 

Op zo’n moment sta ik machteloos, maar 

steun ik waar ik kan. Ik stuur kaartjes, 

breng bloemen. Ook wil ik iets betekenen 

voor de kankerbestrijding. Door fi nancieel 

te steunen en door me sterk te maken 

als vrijwilliger.”

Ook donateur of 
vrijwilliger worden?
Ontdek op kwf.nl 
wat mogelijk is.

Wist je dat...............................................
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WAAR NAARTOE

Eerste aanspreekpunt

De huisarts, de (gespecialiseerd) verpleegkundige 

en de behandelend arts zijn meestal het eerste 

aanspreekpunt. Voor begeleiding, het geven van 

informatie over de ziekte, behandeling en mogelijke 

klachten, en voor het ondersteunen bij beslissingen 

over de behandeling. Is het nodig, dan verwijst hij 

of zij door naar extra ondersteuning of de juiste 

zorgverlener, zoals een fysiotherapeut, psycholoog 

of relatietherapeut.

Steuntje in de rug

Sommige mensen lukt het niet om er op eigen 

kracht uit te komen. Dan is een extra steuntje in 

de rug nodig. Om uit te zoeken wat een geschikte 

manier is om met de ziekte, en alles wat daarbij 

komt kijken, om te gaan. Soms kan het fi jn zijn om 

je gedachten, gevoelens en vragen te delen met een 

maatschappelijk werker of geestelijk verzorger, 

zoals een dominee, imam of humanistisch 

raadsman. Soms helpt begeleiding van een 

psycholoog of psychiater. Psychooncologische 

centra zijn gespecialiseerd in psychologische 

zorg bij kanker.

Aanpassingsstoornis

Bij sommige mensen kan een aanpassingsstoornis 

ontstaan. Dan is het moeilijk om je aan te passen 

aan een leven met kanker. De problemen zijn ernstig 

en gaan niet over. Hiervoor is een psychologische 

behandeling beschikbaar. Je huisarts kan je hierover 

informeren en doorverwijzen.

Informeer bij 

je ziektekosten

verzekeraar of de 

kosten worden 

vergoed

Bij een inloophuis kun je zonder verwijzing of af 

spraak terecht om in een huiselijke omgeving te 

praten. Of voor voorlichting, activiteiten en con 

tact met lotgenoten. Ruim 80% van de bezoekers 

geeft aan dat het inloophuis hun kwaliteit van 

leven verbetert. Adressen: kanker.nl/verwijsgids.

Klachten na kanker

Blijf er niet mee lopen
Klachten? Vaak helpt het 

om ze te bespreken met je 

partner, familie of vrienden. 

Erover praten kan het begin 

zijn van verbetering.

Iedereen welkom
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MEER…

Op kanker.nl vind je betrouwbare informatie 

over soorten kanker, behandelingen van kanker 

en leven met kanker. Je vindt ook ervaringen 

van andere patiënten en hun naasten.

(Ex)patiënten en naasten kunnen met vragen, 

zorgen of twijfels:

•  bellen: 0800 - 022 66 22 (gratis)

•  chatten: kanker.nl

•  e-mailen: infolijn@kanker.nl

Zoek je hulp tijdens en na je behandeling?  

Via kanker.nl/verwijsgids vind je begeleiding 

en gespecialiseerde zorg bij jou in de buurt.

Digitaal • Oncokompas.nl, lastmeter.nl  

en de app ‘Untire: meer energie bij kanker’  

zijn voorbeelden van digitale onder steuning  

waarmee je zelf aan de slag kan.

Care for cancer • Ervaren oncologieverpleeg

kundigen geven thuis ondersteuning, beant

woorden vragen en geven praktische tips.  

Zie careforcancer.nl.

Fit tijdens en na kanker • Onconet.nu biedt 

trainingsprogramma’s voor mensen die een 

behandeling voor kanker (hebben) ondergaan 

die is gericht op genezing.

Kankerspoken • Het kan aardig spoken in 

het hoofd van een kind als een van zijn ouders 

kanker heeft. Kankerspoken.nl is er voor 

kinderen, ouders, leerkrachten en zorgverleners. 

Geld • Door kanker ontstaan soms geldproblemen. 

Bijvoorbeeld door extra kosten. Vind informatie en 

tips op kankerdoetveelmetje.nl/geld.

Uiterlijk • Op lookgoodfeelbetter.nl vind je 

praktische informatie en advies over uiterlijke 

verzorging bij kanker.

Creatief • Op kankerinbeeld.nl is informatie 

te vinden over schilderen, zingen of schrijven als 

hulp bij emotionele verwerking. 

Gratis KWF-brochures • KWF heeft brochures 

over kankersoorten, behandelingen en over 

onderwerpen als vermoeidheid, seksualiteit, 

gesprekken met de arts, kanker in het gezin of 

als je weet dat je niet meer beter wordt.  

Je kunt de brochures gratis bestellen of 

downloaden via kwf.nl/bestellen.

Stel al je vragen 
over kanker

Binnen de NFK werken kankerpatiënten

organisaties samen. Zij komen op voor de 

belangen van (ex)patiënten en hun naasten.

•   via het (ex)patiëntenpanel doneerjeervaring.nl 

kan je jouw kennis en ervaring inzetten voor 

een betere zorg voor mensen die kanker  

hebben (gehad)

•   op nfk.nl vind je informatie over maat

schappelijke thema’s, zoals werk, verzekeren  

en seksualiteit

•   op deze site zijn ook alle aangesloten  

kankerpatiëntenorganisaties te vinden

JOUW ERVARINGEN DELEN  
VOOR JOUW BELANGEN
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In 2014 ging het mis toen Martin de 

Mont Ventoux op fi etste. Vage klachten 

leidden tot een epileptische aanval. 

De oorzaak: een zeldzame hersentumor 

met slechte vooruitzichten. Een enorme 

klap. Zijn vrienden en zijn fi ets hielpen 

hem er doorheen.

“Ik stond middenin het leven, een sportman in hart 

en nieren. Ik heb op redelijk hoog niveau geschaatst 

en gefi etst. Dat is nu allemaal anders. Mijn lichaam is 

anders. Het fi etsen heb ik wel weer opgepakt en dat 

heeft me door een moeilijke periode heen gesleept. 

Maar ik haal niet meer het niveau van vroeger.” 

Drie maanden tot een jaar

“Na een klim op de berg Mont Ventoux – voor KWF 

nota bene – ging het mis. Schuimbekken, een grijs 

gezicht... Het bleek een epileptische aanval, veroor

zaakt door een tumor in mijn hersenen. Terug in 

Nederland vertelde de arts me dat mijn levens

verwachting tussen de drie maanden en een jaar lag. 

ERVARING

‘ MIJN VRIENDEN HELPEN 
ME ER DOORHEEN’

Martin werd getroffen door een hersentumor
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Alsof ik vol op mijn kaak getroffen werd. Na de diag

nose zijn er veel emotionele momenten geweest. 

Mijn wereldje werd zo klein. Er was een periode dat 

ik suïcidale gedachtes had. Maar je hebt een gezin, 

ouders, vrienden om je heen. Je moet verder.” 

Kort lontje

“Intussen zijn we een aantal jaar verder en ben ik er 

nog steeds. Sterker nog: van die middelgrote kipfi let 

in mijn hoofd van destijds is nog weinig zichtbaar op 

de scans. Toch is het niet de vraag óf hij terugkomt, 

maar wanneer. Daar moet ik mee leven. Kanker 

heeft me veranderd. Mijn lontje is een stuk korter 

geworden en dat heeft z’n weerslag op mijn gezin. 

Ga maar aan je kinderen uitleggen waarom papa 

niet altijd meer zo vrolijk is. Ook een boek lezen of 

een gesprek volgen is lastiger. Dat zijn dingen die 

ik moet accepteren.”

Steun van vrienden

“Ik heb sinds ik ziek ben ontzettend veel steun van 

goede vrienden. Zonder hen was ik er waarschijnlijk 

niet uitgekomen. Met vrienden praat ik makkelijker 

over zware onderwerpen dan met m’n ouders. En m’n 

gezin wil ik ook niet constant belasten met negatieve

gedachtes. Mijn vrienden weten precies hoe ze me 

uit die negatieve spiraal kunnen trekken. Samen 

gaan we naar de kroeg voor een borrel. Even verstand 

op nul en overschakelen naar een andere mindset. 

Voor mij werkt dat.” 

Fietscafé

“Mijn toekomst is onzeker, maar dromen heb ik nog 

steeds. Zo zou ik graag een eigen fi etscafé willen 

openen. Ik woon aan een dijk waar heel veel gefi etst 

wordt. Ergens aan die dijk komt ooit dat fi etscafé, 

het Velodrome. Een modern café met oude fi etsen 

aan de wand en mooie posters van vervlogen tijden. 

Wie weet komt het zover.”

‘Na de diagnose 
wordt je wereld 

zo klein’

Emoties als angst, boosheid en somberheid komen 

veel voor tijdens en na een behandeling van kanker. 

Een psycholoog kan handvatten geven om ermee om 

te gaan. Lees hierover op pagina 22.
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Voel je je somber? Na een 

periode van ziekte is dat zeker 

niet ongebruikelijk. Er komt 

veel op je af. Veel (ex)kanker-

patiënten hebben last van 

somberheid, angst of andere 

emotionele problemen. 

“Als die emoties ervoor zorgen 

dat je vastloopt, kan het goed zijn 

om professionele hulp te zoeken”, 

vertelt psycholoog Chris Hinnen. 

Hij is verbonden aan het onco

logisch centrum van het Leids 

Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) en geeft verschillende 

behandelingen.

“Soms wordt iemand zo opgeslokt 

door gevoelens van angst, verdriet 

of boosheid dat hij of zij niet meer 

van het leven kan genieten. En niet 

meer weet hoe te functioneren. 

Een vorm van psychotherapie  

kan helpen om met vervelende 

gevoelens om te gaan. Welke 

therapie, hangt af van de persoon 

en het probleem. 

Zo help ik mensen anders naar 

een situatie te kijken, er andere 

gedachtes over te formuleren. 

Denk bijvoorbeeld aan iemand  

die door kanker een been is 

kwijtgeraakt en bang is nooit 

meer een eigen leven te kunnen 

leiden. Samen met die persoon 

zoek ik naar een ander perspec

tief op de situatie. De focus kan 

ook meer liggen op iemands 

emoties. Als het lukt om die 

bespreekbaar te maken, worden 

ze hanteerbaarder. Praten kan 

pijnlijk zijn, maar je hoeft het  

niet alleen te doen.” 

Wist je dat...............................................

DE EXPERT

Emotionele problemen na kanker

‘GEEF EMOTIES AANDACHT’ 

...64% van de (ex)kankerpatiënten  

klachten heeft zoals angst,  

onzekerheid, somberheid  

spanning en eenzaamheid?

...ondanks de ingrijpende 

gevolgen van kanker veel mensen 

uiteindelijk in staat zijn om hun 

ervaring te verwerken? 

...veel mensen bang zijn dat de ziekte weer 

terugkomt? Maar dat die angst meestal na 

een tijd minder wordt? Het moment van 

controle blijft wel vaak spannend.

Om bij een psycholoog terecht 

te kunnen, heb je een verwij

zing nodig. Maak hiervoor een  

afspraak bij de huisarts, of de 

specialist in het ziekenhuis.

Klachten Verwerking Angst
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Wat kanker.nl
kan betekenen
Op kanker.nl vind je betrouwbare informatie over kanker. Leg contact, lees of schrijf 

een blog en ga met elkaar in gesprek. Via de Verwijsgids vind je zorg in de buurt.

Paul

Tom

Carla

AnneMarie

“ De arts zei: ‘Dokter Google is 

geen goede raadgever voor jou’. 

Ik beperk me nu tot kanker.nl, 

dat geeft rust: alle betrouwbare 
informatie op één plek.”

“ Na mijn borstoperatie had 

ik last van vocht in mijn arm. 

Met de huisarts hebben we in de 

Verwijsgids een gespecialiseerde 

oedeemtherapeut gevonden.”

“ Kanker.nl geeft mij steun en 

houvast. In blogs kan ik lezen hoe 
anderen de ziekte verwerken en 

hoe zij omgaan met tegenslagen.”

“ Door van me af te schrijven, kan ik 

mijn gedachtes ordenen en mijn 
gevoelens verwerken. Het heeft 

me echt geholpen in mijn proces 

van acceptatie.”

We zijn er voor je. 

Met informatie, 

ervaringen van 

anderen en met hulp 

en ondersteuning

Wist je dat...............................................

VRAAGBAAK
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KANKER.NL IS EEN
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