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KANKER IS EEN CRISIS DIE
HET HELE SYSTEEM RAAKT



MAAR MAAK HET NIET ERGER DAN HET IS: 
VERTROUW OP VEERKRACHT



Veerkracht: De tafel van psychisch welbevinden
Appelo, M. (2013). De tafel van psychisch welbevinden. Dth,33,3,255-257

Sociale Steun

Vrijheid, zelfbeschikking,
controle

Dagactiviteiten
die als nuttig en
plezierig worden 
ervaren

Het antwoord op 
de vraag: Waar 
doe ik het voor?

Zingeving

De overtuiging dat je
bij iemand terecht kunt

Zinvolle 

dagbesteding

Autonomie 

/ regie



Kanker ‘zaagt’ aan de poten van de tafel van psychisch welbevinden 
(van de patiënt)

Sociale Steun

De ziekte, artsen, protocollen

Ziek zijn 
als gedwongen 
dagtaak

Waar doe ik het 
nog voor?

Zingeving

Mensen die er te veel of 
te weinig voor je zijn

Zinvolle 

dagbesteding

Autonomie 

/ regie



Kanker ‘zaagt’ aan de poten van de tafel van psychisch welbevinden 
(van de partner)

Sociale Steun

Geleefd worden door de ziekte 
van de ander

‘Gedwongen’ 
mantelzorger

Ik had me het 
antwoord op deze 
vraag heel anders 
voorgesteld!

Zingeving

En ik dan?Zinvolle 

dagbesteding

Autonomie 

/ regie



Kanker ‘zaagt’ aan de poten van de tafel van psychisch welbevinden 
(van de relatie)

Sociale Steun

Komen we allebei nog 
tot ons recht?

Is er nog ruimte
voor iets anders
dan kanker?

Waar doen we het 
nog voor?

Zingeving

Ervaren we elkaar 
nog zo?

Zinvolle 

dagbesteding

Autonomie 

/ regie



ALS DE VEERKRACHT TEKORT SCHIET:
MEEST VOORKOMENDE HULPVRAGEN 

IN DE PSYCHO-ONCOLOGIE

- Hanteren van Heftige Emoties

- Niet kunnen verwerken van (aanstaand) verlies

- Er met elkaar niet goed (of allemaal heel anders) 
mee omgaan

- Angst voor terugkeer

Lee, M. van der, et al. (2010). 
Evaluatie van Gespecialiseerde Psycho-Oncologische Zorg in Nederland. 

Utrecht: IPSO.
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AANLEIDING

• Niemand is opgeleid om met extreme stress om te gaan      
(zeker niet als het over de dood gaat)

• Daarom doen mensen bij extreme stress vaak wat ze altijd al 
deden

– Niet zeuren, kop d’r veur

– Pootjes in de lucht

• Of ze vallen terug op basale overlevingsstrategieën

– Er zijn voor de ander

– Terugtrekken

• Dit pakt lang niet altijd goed uit…

• Maar dat betekent niet dat er direct ‘therapie’ nodig is



UITGANGSPUNTEN

• Iedereen heeft realiteitszin, niet iedereen heeft zin in 
dezelfde realiteit

• De-Enig-Juiste-Manier om goed met kanker om te gaan, 
bestaat niet

• Misverstanden horen er van nature bij (we zijn GAS: 
goedaardige sukkels)

• Je kunt niet alles delen (maar wel dat het niet te delen is)!



THEORETISCH FUNDAMENT

• De tafel van psychisch welbevinden

– Zingeving: we gaan hier met elkaar een goed project van maken 
(herinneringen kweken!)

– Autonomie: we richten ons op de dingen waarop we wel controle 
hebben en laten de dingen waaraan we niets kunnen doen zoveel 
mogelijk rusten

– Sociale Steun: we zijn er voor elkaar maar geven ook 
aan wanneer dit even niet zo of niet gewenst is

– Zinvolle dagbesteding: we doen wat er gedaan moet 
worden maar maken ook tijd voor andere zaken



Een samenwerkingsproject       is een groepje mensen 
dat regelmatig samenkomt          om alle   praktische 
en emotionele                                                 zaken die 
aan kanker                                                        gerelateerd 
zijn te bespreken                                                   en te 
regelen.                                                                          Daar-
naast waken                                                             ze er 
voor dat het                                                          gewone 
leven door- gaat 
zodat niet                                                                    alles 
om kanker draait.                                            Met elkaar 
zorgen ze dat de                                         situatie onder 
controle blijft en dat                                iedereen zich 
serieus genomen voelt en voldoende steun ervaart. 



PRAKTISCH 

• Deelnemers: ‘betrokkenen’, vrijwillig, eventueel kern-
en randteam

• Regelmatig bijeen komen (frequentie is afhankelijk van 
urgentie)

• Vaste agenda met nadruk op: 

– Hoe is het met iedereen

– Wat moet er gebeuren / wie heeft wat nodig

– Wie kan wat wel / niet bieden 



VOORBEELDEN

• ‘Altijd’ en ‘nooit’ willen praten

• Geen tijd om te koken

• Rolverdeling

• Het project als hulpmiddel bij rouw



Onzekerheid is niet weg te nemen      
maar wel beter te hanteren 
als je het met elkaar (ver)draagt 


