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De kracht vanuit je relatie om door te gaan

KANKERPATIËNTEN
éN HUN PARTNER

KANJER

‘Ik had tijdens de ziekte teveel 
aandacht voor het praktische en 

onvoldoende voor het emotionele, 
dat zou ik anders doen.’

‘We zorgen voor mekaar  
en mekaars zorgen.’

‘De wereld stort in: mijn partner 
kreeg de diagnose ‘kanker’.  

Angst, verdriet, woede, onmacht 
en opstandigheid . . . 

Maar ook: vechten, hoop en 
onvermoede kracht.’

‘Wij kunnen hier ons verhaal 
kwijt, we krijgen steun,  

tips en info en zo pakken we  
de draad weer op.’

‘Ik dacht dat we open 
communiceerden, maar achteraf 
hoor ik wat Karin haar onterechte 
bekommernis was naar mij toe. 
Ik had die bekommernis willen 

wegnemen.’

De kracht vanuit je relatie om door te gaan
KANJER

We zijn er
voor jullie

Aarzel niet om contact op  
te nemen met een vraag,  

een zorg, voor een babbel via

Ann  - 0498 40 54 97 
ann.spreuwers@telenet.be

Frank - 0491/079414  
fdemunter@telenet.be    

Jan - 0495 45 64 07 
jansimoens@skynet.be  

www.kanjer-lotgenotengroep.be

www.allesoverkanker.be/
lotgenotengroepen/kanjer 

KAnKer eN JE ReLatIe



Individueel contact 
met een lotgenoot, via email, telefoon of skype.

Groepsmomenten
•  Ontmoetingsmomenten met koffie,  

gezellig samenzijn
•  Groepsmomenten met voordrachten van 

zorgverleners vanuit hun praktijk
• Ontspannende activiteiten of uitstapjes
• Informatiesessies

Elk jaar worden in België 62.000 mensen geconfronteerd 
met de diagnose dat zij kanker hebben. Een dergelijke 
boodschap komt hard aan, niet alleen voor de zieke maar 
ook voor de partner, het hele gezin, en de naaste omgeving.

Kanker zet iedere relatie onder druk. Degene die ziek is, 
heeft niet alleen te maken met de angst en onzekerheid over 
zijn eigen toekomst, maar ook over die van zijn gezinsleden, 
en in de eerste plaats die van zijn partner. De partner wordt 
niet alleen geconfronteerd met de ziekte van zijn/haar 
geliefde, maar ook zijn/haar toekomst en desgevallend die 
van de kinderen.

Hoe moet het nu verder?

Hierover te praten met elkaar is niet vanzelfsprekend, 
want je wil toch altijd nog de hoop op een genezing of 
een beheersing van de ziekte niet opgeven. Het vergt veel 
inlevingsvermogen, geduld en liefde om hierover met elkaar 
te praten. . . en te blijven praten.

En hoe ga je om met de goede momenten die er nog 
kunnen zijn of meer nog, hoe kun je nog bijdragen om nog 
goede dagen, uren, of intieme momenten te creëren?. Je 
bent hiervoor niet opgeleid, niet voorbereid. Waar kun je 
hiervoor hulp en raad vinden?

Enkele punten waar we veel 
aandacht aan geven: 
• Kracht putten uit de relatie 

•  Omgaan met de artsen en het medische personeel 
ten einde de best mogelijke hulp te krijgen

• Tips om je in de medische wereld thuis te voelen

• Emoties die je relatie kunnen bemoeilijken

•  Welke mensen hou ik best te vriend,  
en welke niet!

• Hulp durven vragen en kunnen aanvaarden

• Nieuwe vormen van intimiteit 

• Omgaan met afhankelijkheid

Opzet

Onze missie

Wat kunnen we je bieden Voor Wie

Verder vind je alles op
www.allesoverkanker.be

• Informatie
•  Een online forum voor diverse 

types kanker

Voor iedereen die in haar/zijn 
relatie geconfronteerd wordt of 
werd met kanker. (Incl. familie, 
naasten, vrienden . . . . )
Welkom!!!

Bij KANJER brengen we mensen samen die ofwel in 
dezelfde situatie zitten of ze meegemaakt hebben 
met de bedoeling concrete ervaringen met elkaar te 
delen. De bedoeling is op die wijze hulp te bieden aan 
allen die in deze moeilijk situatie vertoeven.


