
Welkom op de



11:00 Welkom - Chris van Vlissingen
11:15 De invloed van kanker op je sociale leven - Anja 
van Onna
12:15 Wat kankerpatiëntenorganisaties voor je kunnen
betekenen - Arja Broenland

12:30 – 13:30 Lunch
13:30 Leontien vd Veen; over de impact van kanker op 
haar sociale leven
13.50 Beter worden is niet voor watjes - Daniëlle 
Pinedo en Bart van Eldert
14:30 Napraten met een hapje en drankje





11:05 Welkom - Chris van Vlissingen

• https://www.kanker.nl/we-zijn-er-voor-je



11.15 Anja van Onna, psycholoog

Ingeborg Douwes Centrum



De invloed van kanker

op je sociale leven

Anja van Onna, MSc

Gezondheidszorgpsycholoog

Ingeborg Douwescentrum

Deelnemersdag kanker.nl

3 oktober 2018



Agenda

• Inleiding

• Sociale veranderingen na diagnose

• Sociale steun en behoeften

• U en uw omgeving

• Oefening

• Conclusie en tips



Als een steen in het water



Stukje uit het boek ‘Beter worden is niet 
voor watjes’ 

van Danielle Pinedo en Bart van Eldert



Sociale omgeving

Jij

Partner

Kinderen

FamilieVrienden

Werk

Medische 

wereld



Verandering sociale leven



Stellingen

Ja  steek uw hand op



Stelling

Je leert wie je echte vrienden zijn 

als je ziek wordt



Stelling

Na de medische behandeling kan de 
omgeving je eindelijk met rust laten



Stelling

Een goede relatie blijft staan 

als je ziek wordt



Stelling

Je moet je kinderen alles eerlijk en 
open vertellen over de diagnose en 

behandeling



Ervaringen

‘Mijn relatie kwam onder druk te staan.’

‘Hoe moet ik er met mijn kinderen over praten? 

Ik wil niet dat mijn kinderen met een angst gaan leven.’

‘Ik wilde mijn partner niet belasten. Mijn partner bleek 
hetzelfde te doen. Hierdoor praatten we niet meer met 
elkaar’



Ervaringen

‘Ik kreeg veel steun toen ik de diagnose hoorde, maar 
daarna werd het minder’

‘Er zijn vrienden verdwenen en nieuwe bij gekomen’

‘Iedereen om me heen reageert blij op de goede 
uitslag van de scan, maar ik voel het niet zo’

‘Tijdens de behandeling was er veel begrip, maar erna 
voelde ik me alleen’ 



Sociale steun

• Interacties tussen mensen die tegemoet
komen aan sociale basisbehoeften (zoals
affectie of erbij horen)

• Tevredenheid is de mate waarin

de sociale interacties overeenkomen

met de behoeften



Behoeften

• Praktische steun: koken, huishouden, 
kinderen opvangen

• Emotionele steun: begrip, persoonlijke
aandacht, troost

• Informatieve steun: hulpvolle info geven

0 10

geen aandacht veel aandacht



Ervaringen emotionele steun

‘Ik wil dat iemand begrip heeft, maar me niet 
zielig vindt. En mij ziet als ‘ik’ en niet een 

patiënt’

‘Ik wil dat je naast me staat in mijn onzekerheid 
in plaats van hem weg te nemen’



Ervaringen emotionele steun

‘Ik heb een hechtere band gekregen met 
sommige familieleden en vrienden’

‘Ik realiseer me hoe belangrijk het is om samen 
te zijn met de mensen waar ik van houd’



Behoeften en kanker

• Deze zijn persoonlijk

• Afhankelijk van:

– Fase van de kanker

– Verwerkingsproces

– Copingstrategieën

– Karaktereigenschappen

– Uw persoonlijke situatie



Verloop na diagnose



U en uw omgeving:
wat verschilt in ervaring?



Kanker en relatie

• Patiënt vs. gezond persoon

• Hoop vs. vrees



Reacties van anderen

Empathy vs. sympathy

Brené Brown

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Oefening

• Sociale steun; je netwerk in kaart brengen

• 3 cirkels: 

– uzelf

– mensen die dicht bij u staan

– mensen die verder van u afstaan

• Situatie voordat u ziek werd vs. de situatie van nu

• Geef met pijlen aan wie u dichter bij u wil hebben 
en wie verder weg

• Nabespreken in 2-tallen



Oefening



Nabespreken oefening

1. Wat valt u op bij het invullen?

2. Wat zijn de veranderingen?

3. En wat zou u willen veranderen?



Stel uzelf de vraag

• Wat heb ik op dit moment nodig van mijn 
omgeving?

• Wat heeft mijn omgeving 

nodig om me goed te kunnen 

steunen?



Denk voor uzelf na over…

• Mag iemand die belangrijk voor u is 
stuntelen?

• Wat kunt u zelf doen om een relatie te 
veranderen?

• Wilt u uw omgeving 

helpen om u beter te begrijpen?



En weet….

• Dat u niet de enige bent

• Het normaal is om zorgen of angsten te 
houden nadat u klaar bent met de 
behandeling

• U van uw omgeving mag vragen om dit 
samen met u te verdragen i.p.v. het weg te 
willen nemen



Informatie en hulp

• Kanker.nl: kanker heb je niet alleen

– Naasten

– Hoe moet het nu met de kinderen?

• Voor kinderen: kankerspoken.nl

• Lotgenotencontact: inloophuizen

• Psychologische hulp Amsterdam: 

Ingeborg Douwes centrum

www.ingeborgdouwescentrum.nl



Tips

• Maak uw behoeften kenbaar aan uw 
dierbaren

• Vraag om hulp; leer hulp te vragen

• Voor uzelf zorgen heeft prioriteit

• N.a.v. de oefening: neem het serieus 
wat u wilt veranderen en kijk wat u 
ermee kunt doen 



Tips (vervolg)

• Denk aan dubbele bescherming

• Zoek de mensen op waar u zich 
gesteund of veilig bij voelt

• Spreek uit waar u dankbaar voor bent



Conclusie

Maak het bespreekbaar



Dankbaarheid

Filmpje: an experiment in gratitude
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

https://www.youtube.c

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu3

69Jw

om/watch?v=1Evwgu369Jw

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=oHv6vTKD6lg


Dank voor uw aandacht

Vragen?



12:15 Arja Broenland, directeur NFK



NFK komt op 

voor mensen met 

en na kanker.
• 3 oktober 2018

• Arja Broenland



Komt op voor mensen met en na kanker.



NFK: 19 verenigde

kankerpatiëntenorganisaties



Komt op voor mensen met en na kanker.

Wat doen NFK en de kankerpatiëntenorganisaties?

44



Komt op voor mensen met en na kanker.



Komt op voor mensen met en na kanker.

Gebitsproblemen na kankerbehandeling

46



Komt op voor mensen met en na kanker.
47

Gebitsproblemen en tandzorg



Komt op voor mensen met en na kanker.

Eén aanspreekpunt in het ziekenhuis

48



Komt op voor mensen met en na kanker.
49



Doneer je ervaring

• Patiëntpanel, het hart van onze 

belangenbehartiging
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Komt op voor mensen met en na kanker.
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Wat kunnen we voor en met 

elkaar doen



Komt op voor mensen met en na kanker.

Opgehaalde ervaringen

Recente voorbeelden

52

• Niet meer beter worden

• September 2018

• Respons: ± 650

• Grote uitvraag

• Thuisbehandeling

• April 2018

• Respons: ± 730

• Korte poll

• Gebitsproblemen

• Augustus 2018

• Respons: ± 1400

• Korte poll

• Late gevolgen

• Oktober 2017

• Respons: ± 3600

• Grote uitvraag

• Vast aanspreekpunt

• Mei 2018

• Respons: ± 4300

• Grote uitvraag

• Kanker en Seks

• Maart 2017

• Respons: ± 2900

• Grote uitvraag



Contact met lotgenoten 

(tumorspecifiek)
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Patiëntparticipatie
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Komt op voor mensen met en na kanker.



Komt op voor mensen met en na kanker.
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Komt op voor mensen met en na kanker.
57



Komt op voor mensen met en na kanker.

Laat jouw stem horen

Lidmaatschap/donateurschap kankerpatiëntenorganisaties

• Magazine

• Informatie

• Contact met lotgenoten (tumorspecifiek, doelgroep)

• Ook voor naasten

• Patiënt belangenbehartigers, je hebt invloed! 

• Bestuur van een kankerpatiëntenorganisatie

Laat je stem horen, panel Doneer je ervaring van NFK 

(www.doneerjeervaring.nl)



NFK komt op 

voor mensen met 

en na kanker.



12.30- 13.30 

Lunch pauze



13.30 Leontien van der Veen

‘over hoe haar sociale leven eruit ziet na kanker’





13.50 Danielle Pinedo & Bart van Eldert

‘beter worden is niet voor watjes’



14.30 napraten 

‘met een hapje en een drankje’


