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van de redactie

Lees dit magazine ook op allesoverkanker.be/leven

Speciale zorgteams voor 
jongeren met kanker

I        n Vlaanderen krijgen elk jaar ongeveer 
900 jongeren tussen 16 en 35 jaar kanker. 
AYA’s, noemen we ze: Adolescents and 

Young Adults. Zij worden in meer dan 50 
verschillende ziekenhuizen behandeld, 
terwijl de zorg vaak specialistenwerk is: ze 
hebben vaak zeldzame tumoren, late diag-
noses, nood aan vruchtbaarheidssparende 
behandelingen, en ook op sociaal en emoti-
oneel vlak heeft kanker bij hen een andere 
impact dan bij oudere volwassenen.

Al enkele jaren werkt de AYA Movement (een 
samenwerking van jongeren met kanker, 
ziekenhuizen en Kom op tegen Kanker) 
daarom aan een betere zorg voor die groep. 
In 2022 volgde de kroon op het werk: de 
minister van Volksgezondheid keurde de 
financiering goed voor een conventie voor 
jongeren met kanker. Dat betekent dat er 
speciale zorgteams komen voor jongeren 
met kanker in zes ziekenhuizen.

De nieuwe zorgteams bestaan uit een onco- 
coach, psycholoog en sociaal werker. Ze zul- 
len leeftijdsspecifieke emotionele en prak-
tische zorg bieden en advies en training 
geven aan andere zorgverleners. De teams 
starten vanaf de zomer van 2023. We zijn bij  
Kom op tegen Kanker bijzonder trots op deze  
realisatie. Met dank aan alle betrokken zorg- 
verleners en jongerenvertegenwoordigers.

Maar kanker stopt niet aan de uitgang van het  
ziekenhuis. Met de AYA Movement bieden we  
daarom ook andere ondersteuning, onder 
andere via onze pas vernieuwde website. 
Op allesoverkanker.be/jong-en-kanker vin-
den jongeren en hun ouders medische en  
praktische informatie, bijvoorbeeld over waar  
je ervaringen kunt uitwisselen met leeftijds- 
genoten. Of over hoe dat gaat: studeren, sol-
liciteren, opnieuw gaan werken, een relatie 
opbouwen, een verzekering aanvragen … als  
je kanker hebt gehad. Laat ons weten wat je  
ervan vindt (leven@komoptegenkanker.be)!

Griet Van de Walle, hoofdredacteur
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Mag ik in dit tranendal eens een posi- 
tieve noot laten klinken? En wel deze: 
kanker verbreedt je woordenschat.

Wie rechtstreeks of zijdelings met woekerende 
cellen geconfronteerd wordt, kan niet anders 
dan zich het medisch jargon eigen maken 
of je dreigt buiten spel te staan tijdens de  
onderhandelingen. Want al is er in het 
dokterskabinet veel vooruitgang geboekt, 
toch jongleren sommige artsen nog graag 
met medische termen waarmee je een boer 
van zijn paard kan slaan. Een geneesheer of 
-vrouw gebruikt ze wellicht alle dagen maar 
debuterende patiënten horen het in Keulen 
donderen.

Er was veel dat ik niet verstond toen ik voor  
het eerst met kanker in aanraking kwam. Ik 
werd horendol van woorden als aromatase- 
remmer, BRCA1-mutatie, lobulair carcinoom,  
inframammaire huidplooi, mastectomie, 
neoadjuvante therapie, ductaal carcinoom, 
triple-negatieve borstkanker … Goed dat 
ik als journaliste het gewoon ben om 
onbeschaamd uitleg te vragen, daarop is 
mijn hele carrière gebaseerd. ‘Wat bedoelt 
u?’ Of het simpele ‘Dat versta ik niet’. En 
ik kreeg, dat moet ik toegeven, telkens de 
gepaste uitleg. Maar o wee als er meer dan 
één dokter naast je bed staat. Dan toeteren 
je oren en geraak je onvermijdelijk het 
noorden kwijt. Voel je je rijp voor de slacht-
bank, zonder verweer te kunnen bieden.

Uit een studie van enkele jaren geleden bleek 
dat vier op de tien Belgen niet begrijpen wat  
hun dokter zegt. Bij de keuze van een huis-
arts kwam ‘een goede uitleg’ op de derde 
plaats. Ik denk dikwijls terug aan mijn lieve 
en eenvoudige grootmoeder, geboren in de 
19de eeuw en afkomstig uit een Antwerpse 
volkswijk. Ze keek torenhoog op naar ‘mijn-
heer doktoor’ die haar in over-beschaafd 
Nederlands toesprak alsof hij heel bewust de  

kloof daarmee nog wat groter wou maken.  
‘En mevrouw, hoe gaat het met de stoelgang’, 
vroeg die man, terwijl hij zijn stethoscoop 
aaide. Grootmoe bekeek hem met ogen als 
schoteltjes, stamelde ‘goed, goed’ en zei la-
ter: ‘Waarom vroeg die naar mijn meubels?’

De man die me het meest overdonderde 
met voor witte jassen bestemd koeterwaals 
was mijn kinesist Huub. Een bijzonder 
heerschap, niet alleen een bekwame fysio-
therapeut maar ook iemand die me met 
zijn heerlijk fijne humor meer dan eens uit 
een dipje sleurde en me zelfs tot ingewik-
kelde bewegingen motiveerde. ‘En nu zal 
ik je de proprioceptieve neuromusculaire 
facilitatie in de therapeutische beweging 
van Kabatt aanleren’, orakelde een grinni-
kende Huub. Goed dat ik uitgestrekt op zijn 
behandeltafel lag of ik was steil achterover-
gevallen. De proprio… Wát? Het leek me 
een term die paste in een sm-kelder met 
op de achtergrond het gerammel van knar-
sende kettingen en gebonk van stampende 
hakken. Mijn fantasie sloeg op hol in een 
totaal verkeerde richting. Want de door de 
heer Kabatt uitgedokterde oefening moest 
voorkomen dat ik een dikke arm kreeg 
nadat de lymfeklieren in mijn oksel waren 
verwijderd. Na de ‘gemodificeerde radicale 
mastectomie’, nog zo’n term uit het woor-
denboek voor borstkanker. 

Ik moest met een draaiende beweging mijn 
hand van rechtsonder met gestrekte arm 
naar linksboven mijn schouder brengen. 
‘Thuis een paar keer per dag herhalen’, zei 
Huub nog. Heb ik gedaan, en mijn arm is  
nooit opgezwollen. Sindsdien ben ik grote 
fan van de proprioceptieve neuromuscu- 
laire facilitatie in de therapeutische bewe-
ging van Kabatt. Van een ledenclub heb ik  
helaas nog niets gehoord. Het is ook nogal 
omslachtig om dat op een lidkaart te zetten.

column 

‘Sommige artsen jongleren  
met medische termen 
waarmee je een boer van 
zijn paard kan slaan.’

Frieda Joris, journalist en auteur, kreeg in het najaar 
van 2000 borstkanker. Ze schrijft voor Leven vier  
keer per jaar deze column.
Foto: Filip Claessens
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Dirk De Wachter 
62 jaar
Psychiater-psychotherapeut en 
hoogleraar aan de KU Leuven
Auteur van onder andere  
Borderline Times, De kunst van het 
ongelukkig zijn en Vertroostingen

‘Na de operatie was mijn  
levenslust even verdwenen. Ik 
voelde me bij momenten zo  

onbehaaglijk, dat ik de dood als 
een bevrijding zag. Ik schrok van 

die gedachte.’



5

‘Ik ben een zondagskind. Ik heb al veel 
geluk gehad in het leven. Dat er bij mij een 
kwaadaardige tumor werd vastgesteld, 
was uiteraard een opdoffer van jewelste. 
Maar kanker is geen zeldzame ziekte. Zo-
veel mensen krijgen ermee af te rekenen. 
Het heeft dus geen zin om van mijn eigen 
verhaal een drama te maken. Ik werk al 
35 jaar als psychiater. Ook in mijn praktijk 
kom ik – weliswaar onrechtstreeks – vaak 
met de ziekte in contact: patiënten die 
door kanker een depressie oplopen of rela-
tieproblemen ondervinden. Die verhalen 
hebben er deels voor gezorgd dat ik mijn 
situatie kan relativeren.’ 

Operatie en chemotherapie
‘Sinds de zomer van 2021 weet ik dat ik 
kanker heb. Ik was in Parijs in het Centre 
Pompidou toen ik daar plotseling buik-
krampen kreeg. Die waren zo hevig, dat ik 
onmiddellijk besefte dat er iets ernstigs 
aan de hand was. Terug thuis wist ik snel 
waar ik aan toe was. Ik had kanker met 
uitzaaiingen. Ik moest zo vlug mogelijk 
een operatie ondergaan en daarna chemo-
therapie krijgen. Als die therapie aansloeg, 
had ik 40 procent overlevingskans. Dat 
is een prognose waar je even moet van 
slikken.’

‘Ondertussen is mijn behandeling achter 
de rug en heb ik net een grote controle 
gehad. Die was goed. Dat stemt een mens 
vrolijk. Maar het is geen vreugde alom, 
want het gevaar is nog niet geweken. Het 

zal de komende jaren spannend blijven. 
Worden er nieuwe uitzaaiingen vastge-
steld, dan zakken mijn overlevingskansen 
naar 5 procent.’

Het is wat het is
‘Je weet nooit op voorhand hoe je als mens 
gaat reageren op nieuws van zo’n omvang. 
Maar het is mijn vrouw en mij gelukt om 
rustig te blijven bij de diagnose. Wij zijn 
allebei medisch opgeleid en gingen heel 
nuchter met dat nieuws om. “Het is wat 
het is”, zeiden we tegen elkaar, “en laten 
we proberen die behandeling zo goed 
mogelijk door te komen”.’

‘Van de ene dag op de andere werd de 
dokter dus patiënt. Toch verliep die aan-
passing vlotter dan ik had verwacht. Ik 
volgde in het volste vertrouwen het advies 
van mijn artsen en zocht zelf weinig op. De 
operatie was complex en met complicaties, 
de chemotherapie maakte me misselijk. 
Lichamelijk was het zwaar, maar emotio-
neel hield ik goed stand.’ 

Gretig levend
‘Dat ik fysiek een slag gekregen heb, steek 
ik niet onder stoelen of banken. Kanker 
heeft me ouder gemaakt. En moe. Ik kruip 
soms al om 11u ’s avonds in bed, dat ge-
beurde vroeger nooit. “Straks word ik nog 
een normale mens”, grap ik dan wel eens. 
Voor mijn ziekte was ik onvermoeibaar. 
Ik werkte 100 uren per week: ik had mijn 
eigen praktijk, gaf les aan de universiteit, 

schreef boeken en hield bijna dagelijks 
een lezing. Ik deed dat allemaal met veel 
goesting en engagement.’

‘Nu moet ik mijn activiteiten terug-
schroeven, omdat mijn lichaam dat eist. 
Maar laat neen zeggen nu net iets zijn 
wat ik niet goed kan. Het staat dwars op 
wie ik ben: een gepassioneerde en gretig 
levende mens. Dat ik soms zo weinig fut 
heb, maakt me ambetant. Ik stel me vaak 
luidop de vraag wanneer dat gaat bete-
ren. Maar de oncologen zeggen dat die 
vermoeidheid lang kan blijven hangen. 
Eigenlijk suggereren ze dat ze misschien 
nooit meer helemaal weggaat.’

Lastigheden
‘Hoewel ik nu geen behandeling meer 
krijg, heb ik ook nog altijd last van bijwer-
kingen. Zo heb ik geen gevoel meer in mijn 
vingertoppen (neuropathie, red., zie meer 
info onderaan p. 6). Lastig, want ik schrijf 
nog veel met de hand. Ook mijn voeten 
zijn gevoelloos geworden. Eigenlijk begint 
het al in mijn onderbenen. Het is soms net 
alsof ik twee prothesen draag. Maar dan 
troost ik mezelf met de gedachte: liever 
dode voeten, dan een dode vent.’

‘Ik neem die lastigheden erbij, ik ben daar 
niet ongelukkig over. Daarvoor leef ik 
te graag. Alleen na de operatie was mijn 
levenslust even verdwenen. Ik voelde 
me bij momenten zo onbehaaglijk dat ik 
de dood als een bevrijding zag. Ik schrok 

TROOST BIJ KANKER

Anderhalf jaar geleden werd bij psychiater Dirk De Wachter (62) kanker 
vastgesteld. ‘De behandeling, de bijwerkingen, de zorgen, de gedachten. 
Het is lastig’, zegt hij. ‘Maar ik bof dat ik goed omringd ben en dat velen 
helpen dragen. Dat verlicht. Zelfs in deze miserie heb ik het geluk aan 
mijn kant.’

Tekst Liesbet De Vuyst   |  Foto Joost Joossen

PSYCHIATER DIRK DE WACHTER 

‘Als mensen je genegen zijn, 
dan voel je dat’
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van die gedachte. Toen besefte ik dat een 
mens door miserie ver van zichzelf kan 
worden gedreven. Iets wat ik natuurlijk al 
wist vanuit mijn ervaringen als psychiater, 
maar het was de eerste keer dat ik dat zelf 
aan den lijve ondervond. Beroepshalve 
was dat best interessant.’

Goed omringd
‘Kanker was voor mij geen aha-erlebnis. 
Het is niet dat ik nu pas ontdekte hoe 
kostbaar het leven is of hoe belangrijk 
het is om goed omringd te zijn. Ik wist al 
heel veel uit wetenschappelijke studies, 
maar door mijn diagnose heb ik het nu ook 
zelf beleefd en aangevoeld. Ja, ik kan nu 
nog meer beamen dan ervoor dat kanker 
draaglijker wordt met de juiste mensen 
om je heen. Uiteraard zijn mijn dichtste 
familieleden het allerbelangrijkste. Maar 
ik merkte dat ook de aandacht van onbe-
kenden deugd deed.’

‘Ik ben geen voetbalster en stond versteld 
van het grote aantal berichten dat ik kreeg 
van volstrekt vreemden. “U kent mij niet, 
maar ik u wel en ik denk aan u.” Dat is 
fantastisch, toch? Dat emotioneerde mij. 
Of kloosterzusters en andere gelovigen die 
mij lieten weten dat ze voor mij zouden 
bidden. “Doe maar”, liet ik weten, “Het zal 

wel geen kwaad kunnen.” En ik voegde 
er nog aan toe dat ik hun goede bedoelin-
gen echt voelde. Want dat is ook zo. Als 
mensen je genegen zijn, dan voel je dat. 
Eenzaamheid, dat moet verschrikkelijk 
zijn. En vooral als je in nood verkeert.’

Engel
‘Ook van de verpleegkundigen kreeg ik 
veel steun. Ik herinner me een nacht op 
intensieve zorg. Door de pijn kon ik niet 
slapen. Ik was onrustig en haalde voort-
durend mijn bed overhoop. De nachtver-
pleegkundige kwam meermaals mijn 
lakens goedleggen en raakte mijn hand 
dan altijd even aan. Vel voelen, die fysieke 
nabijheid van een medemens. In grote 
nood is dat angstreducerend, helend bijna. 
Voor mij was die nachtverpleegkundige 
een soort engel die uit de hemel neerdaal-
de bij mij als stervende mens en mij koes-

terde. Ik druk het nu overdreven poëtisch 
uit, maar op dat moment ervaarde ik dat 
zo. Die aanraking was goddelijk.’

‘Toen ik chemo kreeg, was er dan weer 
een verpleegkundige die haar uren zo aan-
paste dat ze altijd dienst had als ik er was. 
En hoewel ik een heel nuchter man ben, 
ontroerde ook dat me. Want iemand die 
op een authentieke manier voor je zorgt, 
dat is van het mooiste wat er bestaat in het 
menselijk leven. Ze zijn goud waard, die 
verpleegkundigen die niet alleen professi-
oneel doen wat ze moeten doen, maar die 
ook op een begrensde manier emotioneel 
betrokken zijn.’ 

Roeping
‘Ik hoop dat ik als psychiater hetzelfde 
effect heb op de patiënten als die twee 
verpleegkundigen op mij. Ik ben onder-
tussen opnieuw aan het werk. Dat was 
voor mij heel belangrijk. Werken is voor 
mij meer dan geld verdienen. Het is mijn 
roeping. Luisteren naar de moeilijkheden 
van anderen, dat kan ik goed. Hen helpen, 
dat vind ik belangrijk.’

‘Ik hoop dat ik ook ziek nog iets kan bete-
kenen voor mensen. Zoals Nick Cave zijn 
miserie aanwendt om liedjesteksten te 
schrijven, zo wil ik ook iets goeds doet met 
mijn diagnose. Daarom praat en schrijf 
ik over mijn kanker. Ik hoop dat mensen 
zich in mijn verhaal herkennen of er troost 
uithalen.’

Meer info
• Vermoeidheid bij en na kanker: allesoverkanker.be/vermoeidheid-bij-kanker
• Overlevingskansen bij kanker: allesoverkanker.be/kans-op-genezing-prognose
• Zenuwpijn of neuropathie: allesoverkanker.be/neuropathie

Je reactie op dit artikel is welkom, zie pagina 22.

‘Vel voelen, de fysieke nabijheid 
van een medemens. In grote  

nood is dat bijna helend.’

 Win dit boek!
 Kom op tegen Kanker mag van  
 uitgeverij LannooCampus drie  
 exemplaren van Vertroostingen 
verloten onder de lezers van Leven. Wil je kans 
maken op een gratis boek? Stuur dan voor 15 
februari 2023 een mail met je naam en volledig 
postadres naar boek@komoptegenkanker.be.
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MARINA, TROTS OP HET OPTIMISME VAN HAAR MAN 

‘Maar ik heb het zelf 
moeilijk om de situatie 

te aanvaarden’
Iets onder de adamsappel van Frank zit een stemknop. 

Daarop tekende hij een smiley. ‘Frank voelt zich goed 
en iedereen mag dat weten’, zegt zijn vrouw Marina 

Charlier (63). ‘Eigenlijk voelt Frank zich altijd prima. Zelfs 
de stembandkanker wist hem niet uit zijn lood te slaan.’ 

Marina daarentegen heeft het veel moeilijker 
 met de diagnose van haar man.

Tekst Liesbet De Vuyst  |  Foto Filip Claessens

Marina Charlier 
63 jaar

Partner van Frank (64)
Tandartsassistente

Babbelt graag bij met vriendinnen

ALS JE PARTNER KANKER HEEFT

7
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‘Het is helemaal niet abnormaal dat je je 
zorgen maakt om je partner. En iemand zoals 
Frank, die zo rationeel met zijn ziekte om-
gaat, dat maakte ik nog niet mee.’ Onlangs 
sprak Marina’s huisarts die woorden. ‘Wat 
deden ze deugd’, zegt Marina. ‘Eindelijk 
bevestigde iemand dat Franks houding 
wel bewonderenswaardig, maar veeleer 
uitzonderlijk is. Tegelijkertijd boden ze 
troost: ik ben geen aansteller omdat ik me 
als partner zorgen maak. Toch voelde ik 
me sinds Franks diagnose vaak zo omdat 
ik het nieuws moeilijker verteerde dan de 
zieke zelf.’

Rationele man
‘Het is nu vijf jaar geleden dat Frank 
plotseling hees werd. De huisarts schreef 
de schorre stem eerst toe aan oprispend 
maagzuur. Maar na een korte behandeling 
met medicijnen, verdween de heesheid 
niet. Verder onderzoek bracht aan het licht 
dat mijn man een tumor had op zijn stem-
banden. Om te kunnen genezen moest een 
totale laryngectomie plaatsvinden. Daarbij 
worden niet alleen de stembanden, maar 
ook het strottenhoofd verwijderd. Het 

gevolg? Frank zou niet meer kunnen 
ademen en spreken langs de normale weg. 
Onder zijn adamsappel zou hij een stoma 
krijgen, een opening om door te ademen. 
Een stemknop in die opening zou ervoor 
zorgen dat hij ook weer kon spreken.’

‘Toen we die diagnose kregen, voelde ik 
de grond van onder mijn voeten wegzak-
ken. Dat nieuws was zo overweldigend. Ik 
begon bij de dokter onmiddellijk te huilen. 
Frank daarentegen gaf geen kik. Dat ik een 
rationele man had, wist ik natuurlijk al 
langer. Maar dat zelfs een kankerdiagnose 
hem niet uit zijn lood sloeg, was verras-
send. Het was middag toen we het zie-
kenhuis verlieten. We reden naar huis en 
aten samen. Na de maaltijd nam Frank zijn 
spullen en vertrok naar zijn werk. Ik bleef 
achter, helemaal van slag en in paniek. 
Wat zou er allemaal op ons afkomen?’

Gevoelsmens
‘Wij hebben een groot gezin met vijf 
kinderen. Diezelfde avond hebben we ze 
ingelicht. Met z’n allen zaten we rond de 
eettafel. Hoewel de kinderen uit hetzelfde 

hout gesneden zijn als Frank, toonden zij 
wel verdriet. Maar Frank troostte hen en 
zei “Het komt allemaal in orde”. Kanker 
overkwam hem en hij zou erdoor gaan. Het 
was alsof hij een auto was, even de garage 
binnen moest voor wat wisselstukken en 
dan weer verder kon. Het zou bovendien 
de enige keer zijn dat we als gezin echt 
over zijn ziekte zouden praten. Daarna 
kwam Franks kanker wel nog tussendoor 
ter sprake, maar nooit meer als volwaardig 
gespreksonderwerp.’ 

‘Met Franks rationele benadering had ik 
het heel moeilijk. Ik ben op en top een ge-
voelsmens en ventileer ook graag over wat 
er in me omgaat. Na de diagnose piekerde 
ik me suf. Ik was er niet gerust op dat alles 
in orde zou komen. Niet dat ik me grote 
zorgen maakte over genezen en overleven. 
Wel vroeg ik me af hoe Frank eruit zou 
zien na de ingreep. Zouden wij nog een 
normaal leven kunnen leiden? En hoe 
moest het financieel? Maar er werd weinig 
gecommuniceerd. Niet alleen tussen Frank 
en mij, maar ook het ziekenhuis was naar 
mijn gevoel te karig met informatie. Ik had 

‘Het meeste deugd doet  
het als iemand luistert en  

bevestigt dat het geen 
kwaad kan om eens je 
hoofd te laten hangen.’



9

het daar lastig mee, want onwetendheid 
voedt de paniek. Om mezelf wat te kalme-
ren, ging ik samen met mijn dochter naar 
een zelfhulpgroep van gelaryngectomeer-
den (zie onderaan deze pagina, red). Ik sprak 
er met een vrouw die zelf een stoma had. 
Die ontmoeting met haar nam de eerste 
angst weg.’

Wennen
‘Een tweetal weken na de diagnose werd 
Frank geopereerd. Hij bekeek het allemaal 
heel technisch en wou vooral weten wat 
de artsen precies gingen doen. Toen hij 
merkte dat hij na de operatie niet onmid-
dellijk kon praten, was hij even gefrus-
treerd. Maar voor de rest bleef hij altijd zijn 
kalme zelf. Misschien is het zijn kalmte die 
er net voor zorgde dat zijn hele behande-
ling en nadien ook de revalidatie zo vlot 
verliepen. Frank had geen bijwerkingen 
van de bestraling en na amper één logope-
dieles lukte het hem om via zijn stemknop 
te praten.’

‘Ik ben trots op hem dat hij zowel fysiek als 
emotioneel zo goed standhield. Dat maakt 

het des te lastiger om toe te geven dat ik 
als niet-zieke het misschien wel moeilijker 
had om de hele situatie te aanvaarden. Zo 
moest ik na de ingreep aan heel wat din-
gen wennen. Aan zijn nieuwe stem die nu 
wat robotachtig klinkt. Maar ook aan onze 
tafelmomenten. Frank kan niet meer eten 
en spreken tegelijkertijd. Voedsel of drank 
zou rechtstreeks in zijn longen lopen als  
hij praat. Waar andere koppels aan tafel 
hun dag bespreken, is het hier dus altijd 
muisstil. Dat vind ik na al die jaren nog 
altijd vervelend. Ook het geluid dat hij 
maakt als hij hoest, raak ik niet gewoon. 
Dat hoesten klinkt pijnlijk, maar volgens 
Frank is dat niet het geval.’

Trieste momenten
‘Ook in mijn omgeving kreeg ik weinig 
kansen om mijn hart te luchten. Ik kreeg 
van de mensen rond ons altijd te horen 
hoe goed Frank het wel deed en hoe geluk-
kig hij er wel uitzag. Als ik dan durfde aan-
geven dat ik het lastig had, werd dat al snel 
weggewuifd. “Dat was toch nergens voor 
nodig”, klonk het dan. Dan durfde ik niets 
meer te zeggen. Ik kreeg het gevoel dat ik 
me aanstelde, het probleem groter maakte 
dan het in werkelijkheid was. Ik voelde me 
daardoor vaak alleen en triest.’

‘In het begin hield ik een dagboek bij. Als 
ik daar nu in terugblader, merk ik dat het 
toch heftig was. Zelfs nu heb ik nog van 
die momenten dat ik treur. Omdat het niet 

meer is zoals vroeger. Omdat ik de gevol-
gen van de kanker nog iedere dag hoor en 
zie. Omdat ik weet dat dat voor altijd zo zal 
blijven. En net op die trieste momenten 
verdraag ik die smiley die me toelacht niet. 
Maar dan zegt Frank: “Ik voel me goed en 
iedereen mag dat weten”.’

Empathie
‘Kort na zijn diagnose ging het bedrijf 
waar Frank werkte failliet. Mijn man is nu 
werkloos. Om zich nuttig te maken, doet 
hij vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Hij 
praat met mensen die eenzelfde ingreep 
als hij moeten ondergaan.’

‘Ik sta ervan versteld hoe goed hij dat doet 
en hoe empathisch hij is. Hij ziet zelf in 
dat communiceren rond angst helpt en dat 
niet alleen de patiënt maar ook de partner 
daar nood aan heeft. Het is een beetje pijn-
lijk en grappig tegelijkertijd dat hij meer 
medelijden met anderen heeft dan met 
zichzelf en mij.’

Onbegrip
‘Het gebeurt wel eens dat Franks optimis-
me me zodanig irriteert dat ik kwaad word. 
Dat wij daar alle twee zo verschillend mee 
omgaan, is regelmatig voer voor discussie. 
In het begin had hij wel begrip voor mijn 
bezorgdheid, maar na een tijd werd hij 
daar korter in: “Je ziet toch dat alles in orde 
is.” Maar net dat onbegrip wakkerde het 
gevoel alleen te zijn aan.’

‘De frustraties verwerk ik door met de 
hond te gaan wandelen. Ik kan ook wel 
eens hysterisch worden, dat lucht dan op. 
En ik ging ook een tijdje naar een psycho-
loog. Maar het meeste deugd doet het als 
iemand luistert en bevestigt dat het geen 
kwaad kan om eens in de put te zitten en 
je hoofd te laten hangen.’

Meer info
• Stembandkanker: allesoverkanker.be/hoofd-halskankers 
• Lotgenotencontact voor mensen bij wie het strottenhoofd is weg- 

genomen en hun partners: allesoverkanker.be/lotgenotengroepen# 
voor-mensen-met-strottenhoofdkanker

Je reactie op dit artikel is welkom, zie pagina 22.

‘Het gebeurt wel eens dat 
Franks optimisme me 
zodanig irriteert dat ik 

kwaad word.’
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SCHOUDER AAN SCHOUDER

Sofie en Evy kregen in de zomer van 2021 
de diagnose borstkanker. Ze hadden alle 
twee even tijd nodig om dat nieuws te ver-
werken en hun dichte familie in te lichten. 
Maar toen ze met hun behandeling van 
start gingen, gooiden ze los van elkaar hun 
verhaal op Instagram. Met regelmatige 
posts lichtten ze hun volgers in waar ze 
zaten in hun behandelingstraject en hoe 
het mentaal met hen ging. Een gemeen-
schappelijke vriendin stelde aan Evy voor 
om Sofie te volgen en omgekeerd. Maar 
het bleef niet gewoon bij volgen. De twee 
vrouwen begonnen elkaar persoonlijke be-
richten te sturen. Dat was de start van een 
mooie vriendschap. 

Herinneren jullie je nog dat eerste per-
soonlijke contact?
Sofie: ‘Toen Evy vroeg of ze me mocht 
volgen, stuurde ik haar bijna tegelijkertijd 
ook een persoonlijk bericht. Al van bij dat 
eerste contact voelde ik dat er een klik was.’
Evy: ‘Onmiddellijk bleek dat we veel 
gemeenschappelijk hadden. We zijn even 

‘Sofie begreep onmiddellijk  
wat ik bedoelde en  
hoe ik me voelde.’

oud en allebei moeder van een 
tweeling. Daarnaast houden 
we van reizen, van mooie 
kleren en lekker eten. Maar 
ook in onze diagnose en 
behandeling waren er heel 
wat overeenkomsten. We 
werden behandeld in hetzelf-
de ziekenhuis en gingen bij 
dezelfde oncoloog. Met amper 
enkele dagen verschil werden 
we begin september 2021 ge-
opereerd en kregen we daarna 
chemo- en radiotherapie.’ 

Bleven jullie de hele behan-
deling lang contact houden? 
Evy: ‘Na het eerste bericht 
volgde al snel een tweede. 
En toen een derde. Ik vond 
veel steun bij mijn gezin, 
familie en vrienden. Maar 
de band met Sofie was 
anders, omdat ik merkte 
dat zij onmiddellijk 

SOFIE GUNS EN EVY VAN DE VEIRE 

‘Al van bij het eerste contact voelden we een klik’

Aan het begin van de herfst van 2021 leerden Sofie Guns (42) 
en Evy Van De Veire (42) elkaar via Instagram kennen. Ze waren 
allebei in behandeling voor borstkanker en maakten op hetzelfde 
moment dezelfde dingen mee. Op korte tijd werden ze goede 
onlinevriendinnen. Een ontmoeting in levenden lijve werd een 
project voor na hun behandeling. ‘We zien elkaar bij een rosé in 
de zon’, spraken ze af.

Tekst Liesbet De Vuyst  |  Foto Joost Joossen Evy Van De Veire 
42 jaar
Mama van Phéline en Jules
Receptionist bij een mediagroep
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Door Sofie werd ik ook minder bang. Ik wist 
dat ze er was en dat ze mij zou begrijpen.’

Hadden jullie ook invloed op elkaars 
ziekteproces? 
Sofie: ‘Als we een slechte dag hadden, dan 
trokken we elkaar daardoor. Ik heb altijd 
geprobeerd om positief te blijven. Zelfs in 
die donkere winterdagen ging ik bewust 
op zoek naar licht. Figuurlijk, soms ook 
letterlijk. Scheen het zonnetje, dan trok ik 
naar buiten voor een wandeling.’ 
Evy: ‘Op die manier stimuleerde Sofie mij 
om te bewegen. Als ik op Instagram zag 
dat ze gewandeld had, trok ik ook veel 
gemakkelijker mijn stapschoenen aan. 
We hadden het allebei ook heel lastig toen 
we onze haren verloren. Ik zette als eerste 
de tondeuse erin. Maar Sofie kon ik niet 
overtuigen hetzelfde te doen. Zij hoopte 
met een ijskap (zie meer info onderaan p. 12, 
red) haar haren te behouden en hield dat 
enige tijd vol.’
Sofie: ‘Uiteindelijk verloor ik toch mijn 
haar. Dat vond ik een van de pijnlijkste 
momenten. Maar met de komst van de 
zomerzon gingen ook mijn bloemen weer 
bloeien. Heel snel zwierde ik mijn pruik 
en mutsen aan de kant. Ik heb Evy echt 
moeten overhalen hetzelfde te doen. Zij 
had het moeilijk om zich in het openbaar 
te vertonen met haar korte coupe.’

Ging het contact verder dan alleen be-
richten sturen?
Evy: ‘Af en toe belden we eens. En Sofie 
had ook de gewoonte om spraakberichten 

‘Zo’n match als met  
Evy ervaarde ik met  

niemand anders.’

begreep wat ik bedoelde en hoe ik me 
voelde. Dat deed zo’n deugd.’ 

Sofie: ‘Ik ervaarde het precies zo. 
Aan mijn vriendinnen vertelde ik 

wel over mijn kanker, maar mijn 
bezorgdheden delen, dat lukte 

het beste met Evy. Met haar 
besprak ik echt alles waarmee 
ik tijdens mijn kankerbehan-
deling geconfronteerd werd. 
We deelden onze seksuele 
bekommernissen of vertelden 
elkaar hoe we ons voelden naar 
onze partners en kinderen toe. 
Maar ook ieder pijntje of kwaal-
tje analyseerden we samen. 
Heb jij dat ook al gevoeld? Zou 
het nodig zijn om de arts te 
contacteren? We waren de ene 

keer elkaars psycholoog, de 
andere keer elkaars dokter.’

Maar vooral elkaars vriendin?
Sofie: ‘Al heel snel stuurden we 

bijna dagelijks berichten. Zelfs 
’s nachts gebeurde het dat we 

elkaar hoorden. Als ik niet kon 
slapen, liet ik dat aan Evy we-

ten. Op heel korte tijd werd 
ze inderdaad een echte 

vriendin.’
Evy: ‘Ik ben blij dat Sofie  

op dat moeilijke moment 
in mijn leven kwam. 

Samen dat pad be-
wandelen maakte 
het wat draaglijker. 

SOFIE GUNS EN EVY VAN DE VEIRE 

‘Al van bij het eerste contact voelden we een klik’

Wie is jouw schouder in deze tijd?
Wie is jouw grote steun en toeverlaat, wie geeft er jou moed, samen 
met wie kom je je ziekte door? Mail ons kort je verhaal, misschien  
kunnen we jullie samen interviewen.  
E-mail: leven@komoptegenkanker.be. 

Sofie Guns 
42 jaar
Mama van Maite en Alyssa
Gezondheidscoördinator bij 
een ziekenfonds
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via WhatsApp te sturen. Als ze van bij de 
dokter kwam bijvoorbeeld, had ze altijd 
zoveel te vertellen dat typen te veel tijd in 
beslag nam. Ik vond het altijd verrassend 
om haar stem te horen.’

Hebben jullie elkaar ook in levenden 
lijve ontmoet toen jullie ziek waren?
Evy: ‘Het grappige was dat wij in hetzelf-
de ziekenhuis behandeld werden en bij 
dezelfde arts op raadpleging gingen. We 
kregen ook gelijktijdig onze chemo- en 
radiotherapie. En toch kwamen we elkaar 
nooit tegen. De dag of het tijdstip ver-
schilden altijd. De verpleegkundigen in 
de dagkliniek wisten wel dat we elkaar 
kenden en vertelden tegen mij over Sofie 
en omgekeerd.’
Sofie: ‘We overwogen om elkaar op te 
zoeken, maar uiteindelijk beslisten we om 
dat moment uit te stellen tot na de behan-
deling. We zouden elkaar zien bij een rosé 
in de zon.’ 

Een zonnige ontmoeting bij een glas 
wijn, het klinkt bijna als een spannende 
blind date?
Evy: ‘Toch voelde het helemaal niet als 
een blind date. Het was net alsof we elkaar 
al jaren kenden.’ 
Sofie: ‘Bovendien zagen we elkaar ook niet 
op een zonnig terras, maar wel bij Carina 
Van Cauter, de gouverneur van Oost-Vlaan-
deren. Zij is de vrouw van mijn baas en 

kent de man van Evy. Toen ze ons verhaal 
te horen kreeg en wist dat we elkaar nog 
nooit in het echt gezien hadden, was ze 
gecharmeerd. Ze nodigde ons samen met 
onze mannen bij haar thuis uit voor een 
etentje. Dat was een fantastisch moment. 
We genoten er enorm van de gastvrijheid 
en van elkaar.’ 

Hoe reageerden andere mensen op jullie 
posts?
Sofie: ‘Net als Evy deelde ik elke stap in 
mijn behandelingsproces: het plaatsen 
van de poortkatheter, mijn haarverlies, de 
eerste chemo, de laatste bestraling. Veel 
volgers reageerden daar positief op. “Nu 
weten we wat zo’n behandeling inhoudt”, 
lieten ze me weten. Er waren vrouwen die 
stuurden dat ze hopelijk nooit borstkan-
ker zouden krijgen, maar dat ze door mijn 
berichten toch minder bang waren. Ik 
sprak op Instagram ook vaak over wat 

kanker mentaal met mij deed. Ging het 
emotioneel wat minder, dan stuurden 
mensen wel eens een berichtje om mij aan 
te moedigen. Tijdens mijn behandeling 
had ik veel aan sociale media.’ 

Leerden jullie via Instagram nog andere 
lotgenoten kennen?
Evy: ‘Ja hoor. Door mijn verhaal online te 
delen, leerde ik nog veel andere kanker-
patiënten kennen. Na verloop van tijd 
ontstaat er een soort betrokkenheid. Het 
gebeurt wel eens dat iemand die je volgt 
sterft en dan komt dat hard binnen. Nu 
mijn behandeling achter de rug is en ik 
opnieuw begin te werken, probeer ik uit 
zelfbescherming toch wat meer afstand te 
nemen.’ 
Sofie: ‘Ook ik leerde door mijn ziekte veel 
nieuwe en mooie mensen kennen, maar 
zo’n match als met Evy ervaarde ik met 
niemand anders.’

Meer info
• Borstkanker: allesoverkanker.be/borstkanker
• Haarverzorging en haaruitval: allesoverkanker.be/haar 
• Hoofdhuidkoeling met een ijskap: allesoverkanker.be/hoofdhuidkoeling
• Lotgenotencontact voor mensen met borstkanker: allesoverkanker.be/

lotgenotengroepen#voor-mensen-met-borstkanker of de online community op 
kanker.nl > gespreksgroep ‘Borstkanker’

Je reactie op dit artikel is welkom, zie pagina 22.

SOFIE EN EVY:  
‘Ieder pijntje of kwaaltje  

analyseerden we samen. We waren 
de ene keer elkaars psycholoog,  
de andere keer elkaars dokter.’
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Solliciteren na kanker
Je wilt na kanker gaan werken, of weer gaan werken, en je gaat solliciteren. 

Waarmee moet je rekening houden?

Tekst Griet Van de Walle | Illustratie Annelien Smet

Moet je zeggen dat je ziek bent geweest?
Beslis vóór een sollicitatiegesprek wat je wilt vertellen over 

je ziekte. Juridisch ben je niet verplicht om tijdens een sollicita-
tieprocedure te zeggen dat je kanker hebt gehad. Die informatie 
behoort tot je persoonlijke levenssfeer. Je moet het wel doen als je 
ziekte je deels of helemaal ongeschikt maakt voor een functie.

1 Wie kan helpen met problemen bij 
solliciteren of werken na kanker?

Vraag advies aan een jobcoach:
• Rentree (rentree.eu/contact, 0487 90 74 80,  

info@rentree.eu): individueel begeleidingstraject  
speciaal voor mensen na kanker. Gratis door  
tussenkomst van de VDAB. Kom op tegen Kanker 
staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding.

• Gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB,  
gtb.be/contact) voor mensen met een arbeids- 
beperking of gezondheidsproblemen.

• De terug-naar-werkcoördinator bij je ziekenfonds.
Meld je probleem aan de Kankerlijn van Kom op  
tegen Kanker (zie pagina 17).

5

Is het mogelijk dat je een medisch onderzoek 
moet ondergaan bij een sollicitatie?

Dat kan, maar het dient alleen om uit te maken of je medisch vol-
doende geschikt ben voor de functie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je 
een veiligheidsfunctie zult bekleden of een functie die bepaalde ri-
sico’s inhoudt. De arbeidsarts kan vragen naar je gezondheid, maar 
heeft beroepsgeheim. Als je medische toestand een belemmering is 
voor het uitvoeren van de functie, vertel je dat sowieso best zelf.

3

Kun je door vermoeidheid of concentratie- 
problemen na kanker vragen om aangepast 

 werk?
Je hebt recht op een redelijke aanpassing van het werk als je een 
handicap hebt. Soms is heel duidelijk wat een ‘handicap’ precies  
is: bijvoorbeeld een beenamputatie door botkanker, of als je  
bepaalde fysieke taken niet meer kunt uitvoeren door lymf- 
oedeem na borstkanker. Maar ook langdurige gevolgen van  
een kankerbehandeling zoals vermoeidheid of concentra- 
tieproblemen kunnen een handicap genoemd worden.  
Als je een attest hebt van een dokter dat zo’n  
langdurige beperking bevestigt, kun je een redelijke  
aanpassing vragen, ook al in een selectieprocedure.
Enkele voorbeelden van redelijke aanpassingen: flexibele  
werktijden, andere pauzeregeling, een rustiger werkplek,  
het weglaten van bepaalde taken of thuiswerk.
Informeer je goed vooraf, weeg af of je al bij de sollicitatie  
aanpassingen wilt vragen, en doe zelf al een voorstel van  
aanpassingen aan de werkgever. 
Nog een tip: je kunt als sollicitant al het recht op de Vlaamse  
ondersteuningspremie aanvragen. Dat is een premie voor  
werkgevers als ze iemand met een arbeidsbeperking  
in dienst hebben of in dienst nemen. Het  
gaat om aanzienlijke bedragen,  
waardoor je aantrekkelijker wordt  
voor je (potentiële) werkgever.

4

VIJF VRAGEN OVER

13

Mag de werkgever er zelf naar vragen?
Vragen naar je gezondheidstoestand mag een werkgever niet, 

dat schendt je recht op privacy. Een werkgever mag wel vragen naar je 
gezondheid als het relevant is voor de functie waarvoor je solliciteert.

2

Meer info
• allesoverkanker.be/werkhervatting-en-kanker
• unia.be: zoek de brochure ‘Aan het werk met 

een handicap’ (over redelijke aanpassingen)
• vlaamspatientenplatform.be: zoek de brochure 

‘Solliciteren met een chronische ziekte’ (met 
heel veel tips)
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In februari 2022 wandelde Rita Himpe (53) voor het eerst Villa 
Zomernest in Sint-Martens-Latem binnen. ‘Sindsdien leerde ik er al 
veel lotgenoten kennen. Ik woonde een infosessie bij over kanker 
en werk, ging mee picknicken en ga regelmatig naar het crea-
atelier.’ Vandaag komt Rita van de yogales ‘proeven’.

Tekst Frederika Hostens | Foto Lieven Van Assche

‘In het inloophuis  
kom ik tot rust’

Rita Himpe 
53 jaar
Kreeg in december 2021  
borstkanker
IT-projectleider

10:30

11:15

11:50

VERLANGLIJSTJE
‘Yoga is nieuw voor mij’, vertelt Rita als 
ze binnenkomt. ‘Ik heb geen flauw idee 
of het me zal bevallen. Villa Zomernest 
organiseert heel gevarieerde activitei-
ten. Ik zette er enkele op een persoon-
lijk verlanglijstje. Yoga staat er al een 
tijdje tussen. Wat fijn dat ik er vandaag 
kan van proeven, zonder enige ver-
plichting om naar de volgende lessen 
te komen.’
‘Vorige winter kreeg ik de diagnose 
borstkanker. Ik werd borstsparend ge-
opereerd. Daarna volgden chemothe-
rapie, radiotherapie en hormoonthera-
pie. Momenteel volg ik twee dagen per 
week een oncorevalidatieprogramma 
in het ziekenhuis. De activiteiten in 
het inloophuis zijn een mooie aanvul-
ling daarop.’

STRETCHEN
In de yogales is Rita vandaag de enige 
‘nieuweling’. ‘Toch zal deze les niet veel 
verschillen van een les met uitsluitend 
mensen die al eerder kwamen’, vertelt 
lesgeefster Marjan. ‘Ik zal misschien wel 
iets meer uitleg geven dan gewoonlijk, dat 
is voor de anderen dan een handige op-
frissing. Sowieso benoem ik veel acties en 
bewegingen. Dat helpt de deelnemers om 
hun aandacht helemaal op hun lichaam te 
richten.’
De les start met een reeks stretchoefenin-
gen om de armen en benen los te maken. 
Daarna maken Rita en de andere deelne-
mers hun voeten en tenen wakker door 
ze te spreiden en erop te wrijven. Voor de 
staande houdingen gebruikt Marjan soms 
riemen of blokjes. Het zijn hulpmiddelen 
om meer gewaarwording te krijgen. En 
die gewaarwording lijkt bij Rita aardig te 
lukken. Geconcentreerd volgt ze Marjans 
instructies op.

LICHAAM OBSERVEREN
‘Kijk wat voor jou kan en ga niet 
dieper dan wat nu voor jou lukt’, 
herhaalt Marjan meermaals. ‘Om 
te vermijden dat sommigen te diep 
zouden gaan, gebeuren bepaalde 
oefeningen met behulp van een stoel. 
De stoel dient ook als steun bij even-
wichtsoefeningen of om een houding 
te vergemakkelijken.’
Op het einde van de les gaan alle 
deelnemers op hun rug liggen, de 
armen en benen licht gespreid. ‘De 
relaxatie is minstens even belangrijk 
als al de rest’, benadrukt Marjan. ‘Hoe 
beter je lichaam zich ontspant, hoe 
beter het zijn werk kan doen. Obser-
veer je lichaam. Waar voelt het licht? 
Waar voelt het zwaar en kan het ook 
daar lichter en zachter worden?’

RITA HIMPE

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN
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OOK VOOR NAASTEN
Tijd voor een koffie of thee met iets  
zoets erbij! Voor Rita meteen ook een 
kans om de andere yogi’s beter te leren 
kennen. Drie van hen hebben zelf 
kanker, één iemand is de partner van 
iemand met kanker. Haar man is al der-
tien jaar ziek. ‘Met andere mensen kan 
ik niet blijven over mijn mans ziekte 
praten. Hier kan dat wel, wat niet wil 
zeggen dat ik het altijd doe.’
Rita herkent zich daarin. ‘We praten niet 
altijd over wat we gemeenschappelijk 
hebben, maar we weten dat we erover 
kunnen praten. Dat is voor mij het be-
langrijkste. Mijn man kwam ook al twee 
keer mee naar een activiteit. Ook voor 
hem was het een moeilijke periode. Ik 
ben blij dat hij zich hier ook thuis voelt.’

WANDELEN
Inloophuisvrijwilligster Erika ving op 
dat Rita graag wandelt. Of Rita zin heeft 
om even de benen te strekken in het 
natuurreservaat vlakbij? Dat hoeft Erika 
geen twee keer te vragen. Rita heeft 
haar jas al aan. Op een boogscheut van 
Villa Zomernest loopt een houten pad 
dwars door de Latemse Meersen. Erika 
kent de omgeving hier goed, want ze 
woont in de buurt. De gasten van Villa 
Zomernest komen uit een veel groter ge-
bied rond Sint-Martens-Latem, eigenlijk 
een beetje van overal in Oost-Vlaanderen.

EERSTE KEER
‘Op de website van het ziekenhuis 
vond ik een link naar de website van 
Villa Zomernest. Misschien was zo’n 
inloophuis wel iets voor mij? Ik raapte 
al mijn moed bijeen, keek de openings- 
uren na en sprong op goed geluk 
binnen. Wat een verademing: eindelijk 
kon ik kwijt wat het me echt deed om 
mijn haar te verliezen zonder allerlei 
adviezen te krijgen. Vrijwilligster Greta 
luisterde begripvol en dat betekende 
alles voor mij.’

WERKEN
Al snel gaat het gesprek over werken. 
Rita is momenteel nog met ziekte-
verlof maar wil niet langer dan nodig 
thuis blijven. ‘Ik wil niet van het 
systeem profiteren. Ik weet nog niet 
of ik na de revalidatie fit genoeg zal 
zijn om mijn werk weer op te pakken. 
Gelukkig kan ik daar met verschillen-
de mensen goed over praten, ook met 
de revalidatiearts.’

DANK JE WEL
Na de relaxatie rolt Rita zachtjes op haar 
zij. Ze blijft nog heel even in slaaphou-
ding liggen, dan gaat ze langzaam weer 
rechtop zitten. ‘Bedank jezelf dat je yoga 
hebt gedaan’, geeft Marjan als afslui-
tende boodschap mee. Als een volleerde 
yogi buigt Rita naar voren met de han-
den voor de borst gevouwen.
Rita praat nog even na met Marjan en 
de andere yogi’s. Iedereen is nieuws-
gierig wat Rita ervan vond. ‘Ik liet me 
helemaal gaan’, glimlacht Rita. ‘Maar de 
kans is klein dat ik er een vaste activi-
teit van maak. Bewegen mag voor mij 
best wat actiever zijn, wandelen past in 
dat opzicht beter bij mij. En mezelf zen 
maken, dat lukt bij mij ook prima door 
iets creatiefs te doen.’

12:00

11:20

12:15

GROTE TROTS
Een houten bank nodigt Rita en Erika 
uit om even te gaan zitten. Hoe Rita de 
weg vond naar het inloophuis? ‘Voor 
ik kanker kreeg, was mijn haar 98 cen-
timeter lang. Het was mijn grote trots. 
Ik hoopte vurig het te kunnen houden 
maar de chemotherapie besliste daar 
anders over. Mensen probeerden me te 
troosten met “het zal wel teruggroei-
en” en “het is minder erg dan een borst 
verliezen”. Allemaal goedbedoeld, 
maar ik had daar niets aan en kwam 
niet meer uit mijn zetel.’

Inloophuizen
Er zijn in Vlaanderen en Brussel vijftien inloophuizen (ook open huizen 
genoemd). Je vindt ze in Brasschaat (Casa Callenta), Bree (Huis Vergeet- 
me-nietje), Brugge (Fikahuis), Eeklo (Huyse Nestelt), Gent (Majin Huis), 
Hasselt (Huis Erika Thijs), Herentals (Alegria), Leuven (Inloophuis  
Leuven), Maaseik (Ons Huis met een Hart), Maasmechelen (Limani), 
Mol (Alegria), Peer (De Kolibrie), Ronse (Sabel), Sint-Martens-Latem 
(Villa Zomernest) en Turnhout (Alegria).

Adressen en andere contactgegevens:  
zie allesoverkanker.be/inloophuizen-open-huizen-en-wellbeingcentra.
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EERSTE TRUI
‘Dat breien heb ik aan mijn buurvrouw 
te danken. Zij begon ermee tijdens de 
coronalockdowns. Het breivirus sloeg 
over. Ik werk nu aan mijn eerste trui. 
Als ik vastzit, klop ik bij mijn buur-
vrouw aan of vraag ik hier raad in de 
handwerkgroep.’

LOTGENOTEN STEUNEN
‘Ik werk al een hele tijd vier vijfden en  
ben van plan om dat te blijven doen’, 
vertelt Rita. ‘Mijn vrije woensdag be-
steedde ik de laatste jaren vooral aan 
mantelzorg voor mijn mama. Vlak 
voor ik mijn kankerdiagnose kreeg, 
stierf ze. De woensdagen zal ik in de 
toekomst misschien nodig hebben 
om uit te rusten, maar als het enigs-
zins kan, wil ik ze ook gebruiken om 
lotgenoten te steunen.’

Met dank aan Villa Zomernest dat ons 
toeliet deze reportage te maken.

IETS TERUGDOEN
Rita maakt zich klaar om te ver-
trekken, maar komt op haar passen 
terug. Ze wil nog even iets aftoetsen 
bij coördinator Els. ‘Op de website 
van Villa Zomernest zag ik dat jullie 
nog vrijwilligers zoeken. Ik voel 
me hier goed en zou later graag 
iets terugdoen. Misschien kan ik 
vrijwilliger worden?’ Els is enthousi-
ast en zegt dat gasten wel vaker iets 
willen terugdoen na wat ze mee-
maakten. ‘Neem rustig de tijd, dan 
bekijken we graag met jou hoe je 
jouw talenten hier kan inzetten als 
vrijwilligster.’

RECEPTEN UITWISSELEN
‘Zo beleef ik het ook’, pikt Rita in. ‘Ik 
kan hier onthaasten en doen waar 
ik zin in heb. De dag van de vorige 
handwerknamiddag was ik heel moe. 
Na lang twijfelen zakte ik toch af naar 
het inloophuis. Ik zei eerlijk dat ik geen 
zin had om te breien. Niemand maakte 
daar een probleem van. In plaats van  
te breien wisselde ik die namiddag  
recepten met vrijwilligster Lief uit. 
Toen ik naar huis reed, voelde ik me 
weer energieker.’

VEILIG NEST 
 Intussen is Ingrid, bezielster en opricht-
ster van Villa Zomernest, erbij komen 
zitten. Terwijl Rita haar trui in wording 
past, vertelt Ingrid over het inloophuis: 
‘We willen mensen hier een duwtje in 
de rug geven om weer in het “normale” 
leven te kunnen stappen. Er is altijd kof-
fie en ruimte om te zitten en te praten, 
met lotgenoten, met de coördinator, 
met een vrijwilliger-gastvrouw of een 
vrijwilliger-psycholoog. We organiseren 
ook heel wat groepsactiviteiten. We 
kiezen bewust voor kleine groepen: het 
is belangrijk dat onze gasten zich in alle 
rust veilig en geborgen voelen.’

BREIEN
Terug in het inloophuis nestelt Rita zich 
in de zetel en haalt haar breiwerk boven. 
‘Ik kwam een paar keer naar de hand-
werknamiddag. Iedereen brengt dan zijn 
eigen handwerk mee. Vrijwilligster Lief 
reikt ideeën aan, dat vind ik inspirerend. 
Ik kan thuis natuurlijk ook breien, maar 
daar komt het er niet zo vaak van omdat 
ik afgeleid word door wat ik nog allemaal 
moet doen in het huishouden.’

RITA: ‘We praten niet altijd over wat 
we gemeenschappelijk hebben, 

maar we kunnen erover praten. Dat 
is voor mij het belangrijkste.’

12:45

Meer info
• Oncorevalidatie: allesoverkanker.be/oncorevalidatie
• Kanker en werk: allesoverkanker.be/werkhervatting-en-kanker 

Je reactie op dit artikel is welkom, zie pagina 22.

13:15

13:45
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DE KANKERLIJN

Gegevens uit het patiëntendossier vallen 
onder het medisch beroepsgeheim. Dat 
geldt ook na het overlijden van de patiënt. 
De behandelend arts van je grootmoeder 
mag je dus geen inzage geven in haar 
medisch dossier.
Maar je vraag is natuurlijk terecht. Daarom 
kun je wel een dokter of een andere zorg-
verlener (huisarts, apotheker, verpleeg-
kundige ...) aanstellen om het dossier voor 
jou in te kijken. Dit zijn de voorwaarden:

1. De aanvraag gebeurt door de echtgenoot, 
de partner of een bloedverwant van 
de eerste of tweede graad (ouder, kind, 
broer of zus, grootouder, kleinkind).

2. Het verzoek om het dossier in te kijken 
is voldoende gemotiveerd en voldoende 
specifiek.

3. De patiënt heeft er zich niet uitdrukke-
lijk tegen verzet dat na zijn dood iemand 
zijn medisch dossier zou inkijken.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, 
mag de zorgverlener die jij aanwees het 
medisch dossier van je grootmoeder en 

de persoonlijke notities van haar behan-
delend arts inkijken. De aangewezen 
zorgverlener mag wel alleen maar die 
gegevens bekijken die van belang zijn voor 
je vraag. Notities nemen is toegelaten, 
kopieën of foto’s nemen niet.

Vragen? Richt je tot je huisarts die jou kan 
uitleggen hoe je een zorgverlener kunt 
aanstellen om het patiëntendossier van 
een overleden naaste in te kijken.

Meer info
Wet op de patiëntenrechten: 
health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-
voor-jezelf/patiententhemas/patienten-
rechten

Ja, dat is zeker normaal. Niet iedereen die 
chemotherapie krijgt, heeft een katheter 
nodig. Celdelingremmende medicijnen 
kunnen op verschillende manieren toege-
diend worden:
• rechtstreeks in een ader (langs een infuus)
• langs de mond (tabletten en capsules)
• met een inspuiting (injectie)
De toedieningsweg hangt af van het ge-
neesmiddel en de soort kanker.

Bij chemotherapie langs een infuus prikt de 
verpleegkundige een ader aan. De chemo-
therapie komt dan vanuit een infuuszakje 
via een ader in je bloed. Soms stelt de arts 
voor om een centraal veneuze katheter 
te plaatsen. Dat is een flexibel slangetje 
in kunststof dat in een groot bloedvat 

geplaatst wordt en waaraan aan de andere 
kant een infuus kan gekoppeld worden.

Je arts of een verpleegkundige kan je uit-
leggen waarom zo’n katheter in jouw geval 
wel of niet aangewezen is. 
Mogelijke redenen om een centraal veneuze 
katheter te plaatsen zijn:
• Meestal krijg je meerdere keren chemo-

therapie. Elke keer moet de verpleeg-
kundige een ader aanprikken. Dat aan-
prikken kan almaar moeilijker worden. 
De aangeprikte bloedvaten kunnen door 
de chemotherapie ook gaan ontsteken. 
Met een katheter is telkens een ader 
aanprikken niet meer nodig: de ver-
pleegkundige prikt de katheter aan.

• Bij chemotherapie worden vaak irrite-
rende vloeistoffen gebruikt. Sommige 
producten kunnen schade veroorzaken 
als ze naast de ader lopen. Een centraal 
veneuze katheter is een veilig systeem 
om zulke producten toe te dienen omdat 
hij in een groot bloedvat zit.

• Zo’n katheter laat toe om eenvoudig en 
veilig bloed af te nemen, wat regelmatig 
moet gebeuren als je chemotherapie krijgt.

Maar chemotherapie kan dus ook gewoon 
langs een infuus in je arm of hand gegeven 
worden, zonder katheter. Dat gebeurt 
vooral bij kortere behandelingen.

Meer info
allesoverkanker.be/katheters

Stel je vraag of  
signaleer je  
probleem
We geven hier een antwoord op enkele 
van de meest gestelde vragen aan de 
Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.

Voor een anoniem luisterend oor, 
deskundig advies of een bemoedigend 
gesprek:
• bel 0800 35 445 (elke werkdag van  

9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur)
• mail op kankerlijn.be
• chat op kankerlijn.be (maandag van 9 

tot 12 uur en woensdag van 14 tot 17 
uur en van 19.30 tot 22.30 uur)

O.a. voor informatie over financiële  
hulp en andere sociale voorzieningen,  
thuiszorg, palliatieve zorg en over 
medische, psychologische en juridische 
aspecten van kanker.

De Kankerlijn hoort ook graag waar jij het 
moeilijk mee hebt als jij of iemand in je 
omgeving kanker heeft. Zo kan Kom op 
tegen Kanker problemen detecteren en 
waar mogelijk voor structurele oplossingen 
pleiten. Ook ideeën en suggesties om de 
zorg te verbeteren zijn welkom. Laat het 
ons weten!

Samenstelling: Frederika Hostens

? Patiëntendossier 
overleden naaste 
inkijken 

Kan ik het medisch dossier van mijn 
overleden grootmoeder inkijken om 
te weten of er eventueel een erfelijke 
aandoening in de familie zit?

? Wanneer wel of geen 
katheter? 

Ik start binnenkort met chemothera-
pie, maar heb geen katheter. Is dat 
normaal?

Je kunt een dokter of  
een andere zorgverlener  

aanstellen om het dossier 
voor jou in te kijken.

Je arts of een verpleeg-
kundige kan je uitleggen 
waarom eenn katheter 

in jouw geval wel of niet 
aangewezen is.
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‘Soms geneer ik me om te zeggen  
dat ik geluk heb gehad, omdat het  

zo pijnlijk is voor de mensen die  
het niet hebben gehad.’

Dirk Fouquet
65 jaar
In 2020 behandeld voor 
mondbodemkanker

18
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DIRK FOUQUET HEEFT EEN MONDPROTHESE 

‘Je ziet niets aan mij,  
maar ik voel wel veel’
‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’, zegt het spreekwoord. Bij Dirk Fouquet 
(65) kwam ook het geluk uit onverwachte hoek: door een fortuinlijk toeval 
werd tijdig mondbodemkanker bij hem ontdekt. De ingrijpende operatie 
en zijn fysiek herstel verliepen goed en met de mondprothese heeft Dirk 
intussen leren leven. Maar van de plotse confrontatie met zijn eigen 
eindigheid schrok hij hard. ‘In een vingerknip kan je leven een compleet 
andere wending krijgen. Die kwetsbaarheid maakt me al eens emotioneel.’

Tekst Grete Flies  |  Foto Lieven Van Assche

‘Soms geneer ik me om te zeggen dat ik 
geluk heb gehad, omdat het zo pijnlijk is 
voor de mensen die het niet hebben gehad. 
En in een kankerverhaal komt het daar 
gewoon vaak op neer. Mijn chance was 
dat ik toevallig op het juiste moment voor 
jaarlijkse controle naar de tandarts moest 
en dat die achter mijn onderste snijtanden, 
in mijn mondbodem, iets opmerkte. Daar 
stopte mijn geluk niet: de tandarts stuurde 
een foto door naar zijn vrouw die specialist 
mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is. 
Zij raadde me aan om zo snel mogelijk een 
afspraak te maken voor verder onderzoek.’

Nonchalant
‘Die opeenvolging van toevalligheden 
heeft mijn leven gered. Hoe groot is 
de kans dat de vrouw van je tandarts 
MKA-chirurg is, net dát wat jij nodig hebt? 
Het had heel anders kunnen lopen, want 
zelf ben ik nogal nonchalant op dat vlak. Ik 
voelde al wel een tijdje een soort irritatie 
als ik met mijn tong tegen mijn tandvlees 
kwam en ik maakte ook wat meer speek-
sel aan. Maar ik schoot niet in paniek. Als 
ik nog eens bij de dokter moest zijn, zou ik 
het wel vermelden.’

‘Zelfs toen bevestigd werd dat het mond-
bodemkanker was, was ik bereid om met 
een operatie te wachten tot de chirurg met 
verlof was geweest. Maar hij was gede-
cideerd: de ingreep moest nog gebeuren 
vóór zijn vertrek, enkele dagen later al. 
Mondtumoren kunnen namelijk heel snel 
ontwikkelen.’

Ingrijpend
‘De operatie duurde acht uur. De tumor zat 
centraal onder mijn onderste snijtanden, 
waarvan er vijf getrokken werden om ruim-
te te maken om de tumor te verwijderen. 
De chirurg nam ook de lymfe- en speeksel- 
klieren aan de twee kanten in mijn keel  
weg en transplanteerde weefsel en bloed- 
vaten uit mijn onderarm naar mijn mond. 
Best ingrijpend, maar na een dag of acht 
stelde ik het al vrij goed: ik had eetlust en  
de gemixte maaltijden gingen goed binnen.’

‘Ik mocht snel naar huis, maar moest nog 
vier maanden wachten op de prothese. De 
chirurg had veel kaakbeen moeten weg-
nemen, waardoor implantaten geen optie 
waren. De skeletprothese die ik draag, is 
een soort brug. Het metalen frame met 
tandvleeskleurig kunsthars en de ontbre-
kende tanden erop, klikt aan weerszijden 
van mijn mond vast. Het is uitneembaar, 
zodat de artsen de plek waar de tumor zat, 
goed kunnen opvolgen.’

Ongemakkelijk
‘Uiterlijk is er aan mij niets speciaals te 
merken. Het litteken op mijn arm waar 
huid en weefsel zijn weggenomen voor de 

reconstructie, is nog het meest zichtbaar,  
al bedekt mijn mouw of horloge dat meestal 
wel. Het litteken in mijn hals valt ook niet 
zo op. Maar zelf ervaar ik tal van ongemak-
ken, doordat verschillende zenuwbanen 
beschadigd of doorgesneden werden tij-
dens de ingreep. Het litteken op mijn arm 
is prikkelbaar, waardoor ik mijn mouw of 
horloge daar moeilijk kan verdragen. Het 
is alsof iemand er een vlam tegen houdt.’

‘Rechts is mijn hoofd gevoeliger dan links: 
mijn kaak, oor, keel … Soms kan ik nauwe-
lijks op die kant op mijn kussen liggen. Het 
eerste jaar had ik geregeld kinesitherapie 
nodig voor lymfedrainage (zie meer info on-
deraan p. 20, red). Door de afwezigheid van 
lymfeklieren in mijn keel heb ik sneller 
last van vochtophoping – oedeem – in mijn 
gezicht, wat een vervelende druk rond 
mijn ogen geeft.’

Gefrustreerd
‘De prothese drukt vrij hard aan op mijn 
tanden en tandvlees, want ze moet uiter-
aard goed vastzitten. En toch is er geen 100 
procent afdichting met mijn tandvlees, 
waardoor ik moet opletten als ik eet of 
drink. Praten is ook anders: bij sommige 
woorden lispel ik. Na het eten moet ik 
de prothese poetsen om ontstekingen te 
voorkomen, ook op restaurant. En net dan 
komt er altijd iemand het toilet binnen.’

‘Die vele kleine ongemakken kunnen 
soms geweldig op mijn zenuwen en ge-
moed werken. Vroeger nog meer: vaak ver-

‘Het blijft een moeilijk 
verwerkingsproces. Ik 
heb nu eenmaal geen  

af- en aan-knopje.’

MONDKANKER
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galden ze compleet mijn dag. De continue 
vermoeidheid hielp ook niet om de moraal 
hoog te houden. Voordien had ik nooit 
aan mijn lichaam getwijfeld. Ik kon lange 
werkdagen aan en was niet snel moe. 
Sinds de operatie kan ik nog een halve dag 
mee en dat frustreert me. Dat maakt dat 
de goesting om iets te ondernemen ver te 
zoeken is, al gaat het intussen wel beter.’

Donkere gedachten
‘Er is een periode geweest dat het eigen-
lijk allemaal niet meer hoefde voor mij. 
Ik haalde nergens nog plezier uit. Ik was 
lichtgeraakt en kortaf. Mijn vrouw moest 
toen veel incasseren, terwijl zij net mijn 
grote steun was. Maar ook in de super-
markt kon ik bijvoorbeeld heftig reageren. 
Stond er iemand met zijn kar in de weg, 
ik zou bijna agressief geworden zijn. Zo’n 
persoon wou ik niet zijn. Ik heb toen 
meermaals donkere gedachten gehad. De 
mentale en fysieke pijn, ik wou ervan af.’

‘Natuurlijk bood de oncoloog psychologi-
sche ondersteuning aan. Eén keer deed ik 

mijn verhaal bij een psycholoog, maar ik 
had persoonlijk niet het gevoel dat zulke 
gesprekken mij zouden helpen. Misschien 
ben ik nog van de generatie die zijn pro-
blemen zelf oplost? Na twee jaar voel ik 
verbetering, gewoon door mezelf voor te 
nemen er niet meer zo vaak aan te denken. 
Het lukt gedeeltelijk, maar het blijft een 
moeilijk verwerkingsproces. Ik heb nu 
eenmaal geen af- en aan-knopje.’

Verwerking
‘Ook in lotgenotengroepen zal je me niet 
vinden. Ik heb geen behoefte om er met 
wildvreemden over te praten. Ik ben ook 
nog met mijn eigen verwerking bezig, 
ik weet niet goed hoe ik zal reageren als 
anderen hun verhaal doen. Het is alsof 
ik het er niet kan bijnemen, al klinkt dat 
egoïstischer dan ik het bedoel. Ik vrees 
ook dat ik voor anderen niet meteen iets 
kan betekenen met mijn verhaal. Van alle 
bijwerkingen ben ik tenslotte zelf bijna 
depressief geworden. Hoopgevend is dat 
niet voor anderen, toch?’

‘Ik geloof erin dat de tijd me zal helpen om 
het allemaal te aanvaarden. Dat de frustra- 
ties op termijn wegebben en ik met de neven- 
effecten leer leven. Maar de kwetsbaarheid  
die ik gevoeld heb, blijft hangen. De vanzelf- 
sprekendheid waarmee ik naar mijn lichaam 
en mijn gezondheid keek, is voorgoed weg.  
Uiteraard waande ik mezelf nooit onsterfe-
lijk, maar ik sta nu veel meer stil bij de  
eindigheid. En vooral hoe plots alles kan  
veranderen of zelfs gedaan zijn. Ik ben mijn  
tandarts zo dankbaar voor zijn alertheid. 
Het leven hangt vaak van zulke dingen af.’

Emotioneel
‘Als ik stilsta bij hoe anders het had kun-
nen aflopen, word ik emotioneel. Het idee 
dat mijn vrouw alleen achtergebleven zou 
zijn, is ondraaglijk. Twee jaar lang heeft 
die gedachte erg aan mij gevreten. Nu 
de laatste scan weer geruststellend was, 
vermindert de angst voor herval stilaan. 
De meest kritieke periode zijn we intussen 
voorbij. Dat ik gezond ben, vind ik lang 
geen evidentie meer, maar een groot geluk 
om te koesteren.’

Meer info
• Hoofd-halskanker: allesoverkanker.be/hoofd-halskanker
•  Lymfedrainage: allesoverkanker.be/hoe-lymfoedeem-behandelen
•  Vermoeidheid bij en na kanker: allesoverkanker.be/vermoeidheid-bij-kanker
•  Psychologische begeleiding: allesoverkanker.be/psychologische-begeleiding
•  Contact met lotgenoten: de online community op kanker.nl > gespreksgroep 

‘Hoofd- en halskanker’

Je reactie op dit artikel is welkom, zie pagina 22.

Mondbodemkanker
Per jaar krijgen in België ongeveer 970 mensen 
de diagnose mondkanker. Bij ongeveer 180 
mensen gaat het om een tumor in de bodem 
van de mond. We noemen dat mondbodem-
kanker of mondbodemcarcinoom. De behan-
deling van mondbodemkanker bestaat meestal 
uit een operatie of radiotherapie of een combi-
natie van een operatie en radiotherapie.

‘De vele kleine ongemakken  
kunnen soms geweldig op mijn 
zenuwen en gemoed werken.’
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UITLAATKLEP

JOZEF LESAGE 

‘De duivensport haalt 
me uit mijn kot’

21

 Wat is jouw uitlaatklep?
Wat geeft jou energie? Wat brengt jou tot rust? Via 

welke weg uit je je gevoelens? Misschien schrijven, musiceren 
of dansen? Tekenen, beeldhouwen of schilderen? Mediteren,  
tuinieren of sporten?  
Mail kort je verhaal naar leven@komoptegenkanker.be.

In 2020 werd Jozef behandeld voor longkanker, in mei 
2022 voor prostaatkanker. Zijn grootste schatten en 
energiegevers? Dat zijn zijn vrouw Lia, zijn zoon en 
dochter, zijn vijf kleinkinderen en zijn 150 duiven.

Tekst Grete Flies  |  Foto Filip Claessens

Jozef Lesage
75 jaar
Speelt sinds 1975 met 
de duiven
Heeft twee kinderen  
en vijf kleinkinderen

‘Ik speel al sinds 1975 met de duiven, al zat er in het begin even een 
pauze tussen. Toen was ik nog niet zo bedreven en gepassioneerd. Om-
dat goeie resultaten uitbleven, gooide ik de duiven met kot en al bui-
ten. Toen later een familielid overleed, nam ik zijn dieren en koterijen 
over en begon ik te begrijpen dat de liefde voor de sport belangrijker is 
dan prestaties neerzetten.’

‘De kankerdiagnoses leidden gelukkig niet tot pauzes. Natuurlijk voel-
de ik me na de bestralingen wel eens moe of ziek. Dan nam mijn zoon 
het wat meer van me over. Stefan is eigenlijk de duivenkenner, ik ben 
maar een speler. Twee keer per week ga ik nog naar de revalidatie om 
te fietsen, lopen, gewichtheffen … Die revalidatie haalt me uit mijn kot 
en houdt me in beweging, net als de duivensport dat doet. Het geeft 
ritme en structuur aan mijn dagen.’

‘Ik sta op tijd op, zodat ik de duiven al vroeg kan uitlaten. Stefan en ik 
trekken er vaak op uit om ze 5, 10 of meer kilometer verder los te laten, 
zodat ze zelf de weg naar huis kunnen vinden. Wedstrijden bereiden 
we ook samen voor. Ik werd al enkele keren algemeen kampioen in 
mijn afdeling en afgelopen zomer behaalde ik mijn eerste provincia-
le zege. Maar daarvoor moet je dus tijd en aandacht besteden aan je 
duifjes, ongeveer 150 in mijn geval. Als ik ze voeder of de koten uitkuis, 
praat ik met hen.’

‘De duivensport geeft me ook een fijn sociaal netwerk. Met andere 
duivenmelkers kan ik het er uren over hebben. Al blijken we een uit-
stervend ras. Ooit waren we hier met 37, nu nog met 7. Maar gelukkig 
is mijn zoon ook zo gebeten door de sport. We kunnen er stevig over 
discussiëren! (lacht)’

‘Mijn gezin is een grote steun voor mij. Mijn vrouw zorgt dat ik goed 
eet en mijn pillen juist neem. Mijn zoon helpt me bij mijn hobby en 
mijn dochter staat ook altijd klaar. De vijf kleinkinderen wilden we 
niet te veel belasten met het slechte nieuws. Zij zijn – samen met de 
duiven natuurlijk — mijn lang leven. Ik geniet volop en ben heel opti-
mistisch. Ik heb al een mooi leven gehad. Alles wat erbij komt, is plus.’

‘De duiven geven me een reden om  
op te staan.’
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JOUW REACTIE  
OOK HIER? 

E-mail:  
leven@komoptegenkanker.be

Facebook:  
@komoptegenkanker

Instagram:  
@komop_tegenkanker

Twitter: @komop_tgkanker 
Schrijf naar Leven:  
Koningsstraat 217,  

1210 Brussel

Samenstelling: Frederika Hostens
Foto Ann Van den Broeck: Ann Van den Broeck

De redactie neemt over citaten uit de pers en 
reacties geen standpunt in en behoudt zich 

het recht voor om reacties in te korten, te re-
digeren of niet te plaatsen. Namen van artsen 

en ziekenhuizen worden niet vermeld.

VIZIER

Colinda Ik ken het gevoel, ik was 21 bij m’n 
eerste diagnose (35 bij herval). Tijdens de ope-
ratie en behandelingen moet je vooruit, maar 
daarna val je in een gat en is het zwaar.

Vera Ja, dan komt de moeilijkste tijd, ik kan 
ervan meespreken!

Anne-Marie Er zijn verschillende inloophuizen 
voor mensen met of na kanker en hun naasten. 
Opgeleide vrijwilligers helpen je om niet in dat 
zwarte gat na de behandeling te vallen.

Karin Voor de nazorg wordt inderdaad weinig 
gedaan. Velen vallen in ‘het zwarte gat’ na de 
behandeling, of je nu oud of jong bent.

Kom op tegen Kanker 
23 oktober 2022 

Teelbalkanker op zijn vijfentwintigste zette het leven 
van Ziggy Coertjens (nu 31) op zijn kop. Hij raakte 
na de behandeling een tijdje de pedalen kwijt.

Mady Oncorevalidatie helpt om niet in dat 
zwarte gat te vallen. Met lotgenoten kunnen 
delen is helen.

Op Facebook

‘Soms zeggen mensen me:  
je móet niet sterk zijn hé. Wees  

gerust. Op mottige dagen vloeien er 
genoeg traantjes.’

Instagram, 22 oktober 2022   Musicalactrice Ann  
Van den Broeck is in behandeling  

voor borstkanker.

In de media

‘We moeten meer hoop durven hebben als 
het over kanker gaat. Kanker is nog altijd 
veel te dodelijk, maar we hebben ook al 
veel vooruitgang geboekt.’

Berg en Dal op Klara, 16 oktober 2022   Prof. dr. 
Tessa Kerre is als hematoloog gespecialiseerd in acute 
leukemie, stamceltransplantatie en immunotherapie.

‘Prostaatkanker treft je als man los in je 
identiteit. Het is bovendien een kanker 
met nare gevolgen; zo is de impact op je 
seksuele leven groot. Ik weet nu dat het 
meer dan enkele maanden duurt om dat 
“een plaats te geven”.’

VRT NWS, 20 oktober 2022   VRT-journalist Chris 
Van den Abeele werd in 2021 behandeld voor 
prostaatkanker.

‘“Je moet maar roepen als er iets is”, nog 
zo’n zinnetje waar je mee om de oren 
wordt geslagen. Maar dat doe je niet, 
roepen als er iets is. Iets praktisch als een 
ovenschotel of brownies die je brengt, kan 
wonderen doen. Dat gaf mij het gevoel dat 
ik ondersteund werd, dat ik er niet alleen 
voor stond. Dus dring je als buitenstaander 
gerust wat op.’

Leefmagazine.be, 17 oktober 2022   Joliens 
partner heeft lymfeklierkanker.

‘Ik vergeleek kanker vaak met sport. Je wil 
telkens beter worden. Maar bij het fietsen 
steek je een vitesse bij en ben je weg. Met 
kanker ben je machteloos. Je rijdt als het 
ware op een fiets zonder pedalen terwijl de 
wind in je gezicht blaast.’

Het Nieuwsblad, 24 oktober 2022   Bruno 
Demuynck kreeg in 2018 longvlieskanker en schreef 
het boek De koers van mijn leven.

Rust zacht, Anne
Anne Adé interviewde sinds 2013 tien- 
tallen mensen voor dit magazine. Met 
veel zorg schreef ze hun getuigenissen 
neer. Anne stierf eind augustus 2022 
aan kanker. Ze werd 57 jaar. We bieden 
haar familie, vrienden en collega’s onze 
oprechte deelneming aan.
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 In onze mailbox

VIZIER

Meeleven         Bart van Eldert

BUITENGEWONE FILOSOFE 

Wat een mooi en buitengewoon mens deze 
Caroline Pauwels! Ik kan niet genoeg van 
haar gelezen krijgen. Ze spreekt van de fi-
losofie en filosofen die ze opzoekt om rust 
en kracht te putten en besefte niet in haar 
stralende bescheidenheid dat ze zelf een 
buitengewone filosofe is van onze tijd. Het 
interview in Leven 89* is er een prachtig 
bewijs van. Dank u.

Jean-Pierre Noelmans 

* Zie allesoverkanker.be/caroline-pauwels- 
terug-naar-de-essentie 

Ik mocht naar het allerfonkelnieuwste ziekenhuisgebouw van 
Nederland maar ik had geen zin. Als ik ‘s morgens vroeg een 
uurtje moet rijden, zitten mijn chemo en stoelgang altijd 

samen op de achterbank te klieren. Juist wanneer je het niet ver-
wacht, vliegen ze elkaar in de haren. Begrijpelijk, zei het zieken-
huis dat tenslotte met de allermodernste inzichten werkt. Ik kreeg 
een afspraak om half twaalf.

Vanwege een sanitaire stop verscheen ik tien minuten te laat bij 
de hiphouten balie met schemerlamp om te overlopen welke medi-
cijnen ik op dat moment nam. De assistente keek in de computer. 
Daar stond ik niet meer in. Ik moest maar bellen. Dus las ik vanuit 
een trendy fauteuil in de wachtkamer mijn medicijnlijstje voor aan 
de verpleegkundige twintig meter verderop. Later sprak ik mijn 
specialist in zijn nieuwe spreekkamer met stoerbrede houten deur 
en blauw gestoffeerde hanglamp. De computer zou mij nog een 
automatisch gegenereerde belafspraak mailen. Dat moest ik maar 
negeren. Thuis las ik dat dit überhip gestylde techziekenhuis de 
patiënt zo kort mogelijk binnen de muren wil hebben. Op deze 
manier gaat dat wel lukken.

Gezonde mensen die dingen bedenken voor zieke mensen. Kan 
dat beter? Rond dezelfde tijd was ik in het ook al fonkelnieuwe 
Fika-huis in Brugge. Bij de opening van het inloophuis spraken 

wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel. Ze vertelden 
hoe elk van ons te maken krijgt met ziekte, rouw of verlies. En dat 
we dan slechts vijf procent van onze tijd in het ziekenhuis zijn. Zij 
zoeken, liefst samen met Fika, naar een meer meelevende samen-
leving voor die 95 procent waarin we nu te vaak alleen zijn. Daarna 
spraken de Brusselse journalist Meike de Roest en ik met de volle 
zaal over onze twee speciale Fika-afleveringen* van haar podcast 
Kaal is ook een kapsel. Twee generaties in gesprek over rouw, angst 
en nieuwe dromen. 

In jaren reed ik niet zo’n afstand of zag ik zoveel mensen. Podcast-
maker Meike de Roest zat voor haar gevoel in een eerste weer vol-
le werkweek. Ik turfde tweemaal zelfoverwinning op deze avond 
voor zieke én gezonde mensen. Na afloop kuste een dame met drie 
keer kanker in de familie me op beide wangen. Het voelde als twee 
medailles. Genezen start in het ziekenhuis. Maar beter worden 
begint in Brugge.

* De podcasts Fika omringt, gemaakt in samenwerking met Kaal is ook een kapsel, 
vind je op Spotify of in jouw favoriete podcast-app. Meer info over het Fika-huis en 
andere inloophuizen vind je op p. 15.

Bart van Eldert (°Amsterdam, 1966) werkte vroeger als verslaggever en columnist 
voor het Algemeen Dagblad en schreef samen met Danielle Pinedo het brievenboek 
Beter worden is niet voor watjes. Hij heeft leukemie en kan door zijn ziekte niet 
meer werken. Zijn vrouw is behandeld voor borstkanker. Ze hebben twee kinderen.

veluwemiep
Be visible,
be proud,
be yourself.
And ... add a touch of attitude.
Am I brave?
Or is society not used to
different bodies.
What is different anyway. 

# Op Instagram

veluwemiep
STEUN 

Wat ben ik blij met Leven. Telkens lees ik 
het boekje van pagina 1 tot en met 24. In 
2006 werd ik behandeld voor borstkanker. 
Veel werd daarover niet gezegd – ik moest 
alles ondergaan en geloven dat het goed zou 
komen. Jullie boekje geeft mij nu de steun 
die ik in 2006 niet ondervond.

Ik leef mee met alles wat jullie publiceerden 
in Leven 96: de diepe pijn van Mathias om 
wat zijn zoon doormaakt, het leren leven 
met rust en activiteit van Joëlle, de sterke 
verbondenheid en elkaar begrijpen van Tom 
en Alison, de blijheid van Mai dat ze haar 
haren blijft houden, hoe moeilijk Ziggy zijn 
ziekte verwerkte en alles daarrond, hoe Ann 
Soete blijheid uitstraalt en er door zingen 
door geraakt. In één namiddag las ik alle 
artikels en dat gaat telkens zo als Leven uit 
mijn brievenbus komt.

Met dankbare groeten,
Jeannette
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Europees  
onderzoek  

naar zeldzame 
kankers

Kom op tegen Kanker en vier andere Europese kankeror-
ganisaties sloegen in oktober 2022 de handen in elkaar 
om internationaal onderzoek naar de behandeling van 
zeldzame kankers te stimuleren. De vijf organisaties stellen 
daarvoor samen 12 miljoen euro ter beschikking. We rollen 
ook internationaal uit wat we in België al jaren doen: pati-
enten inspraak geven in het kankeronderzoek. Zij beslissen 
mee welke onderzoeken financiële steun krijgen.

Meer info: komoptegenkanker.be/attract

NIEUWS

LEES  leven  GRATIS THUIS 
Scan de QR-code hiernaast of mail je voor- en familienaam en volledig adres naar  
leven@komoptegenkanker.be. Je kunt je abonnement ook per post of telefonisch  
aanvragen: Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel, 02 227 69 69. Wie  
zich abonneert, krijgt de volgende vier nummers gratis toegestuurd. Leven verschijnt in  
januari, april, juli en oktober. Het kan dus even duren voor het eerste nummer in je bus valt.

Jouw verhaal in leven ?
Waar worstel je mee, wat geeft er jou moed tijdens  
of na kanker? Vertel het ons, jij inspireert ons om dit  

blad te maken. Mail ons kort je verhaal. We zoeken  
o.a. mensen uit de directe omgeving van patiënten  
die we samen kunnen interviewen, bijv. moeder- 

dochter, broer-zus, grootouder-(ouder) kleinkind … 
E-mail: leven@komoptegenkanker.be 

Schrijven mag ook: Leven, Kom op tegen Kanker,  
Koningsstraat 217, 1210 Brussel.

In de herfst liep op Eén de driedelige reeks Kom op tegen Kanker, alles in 
de strijd. Daarin gingen acht bekende mannen helemaal uit de kleren. 
Entertainment, dat er tegelijk in slaagde om enkele taboes rond ‘man-
nenkankers’ te doorbreken. Dat deed onder andere de open getuigenis 
van acteur Warre Borgmans over de gevolgen van prostaatkanker.

Kom op tegen Kanker werkte achter de schermen mee aan dit  
programma en is blij voor de openheid die de reeks creëerde  
rond prostaat- en het veel zeldzamere teelbalkanker.

Alles in de strijd is te bekijken op VRT Max.

Meer info over prostaat- en teelbalkanker:  
allesoverkanker/prostaatkanker 
allesoverkanker/teelbalkanker

Allesoverkanker.be  
in nieuw jasje
Allesoverkanker.be kreeg een nieuwe en frisse look. Wat  
verandert er nog voor jou?
• Je vindt vlotter nog meer informatie.
• De medische uitleg is in eenvoudigere taal geschreven.
• De verhalen uit Leven zitten nóg mooier verweven in de site.
• Moeilijkere termen kregen een markering. Klik je daarop, dan 

krijg je extra uitleg zonder de pagina te verlaten.
• Elk soort kanker heeft een homepagina. Die gidst je naar 

andere belangrijke informatie. En daar vind je ook het laatste 
nieuws rond leven met (dat type) kanker.

Wat vind je van de 
nieuwe site? Heb je nog 
suggesties? Laat het 
ons weten via leven@
komoptegenkanker.be.

Samenstelling: Frederika Hostens

Alles in de strijd
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