
Voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van Oncologische revalidatie.  

 

Gedurende het voorjaar en najaar vinden elke woensdagavond voorlichtingsbijeenkomsten plaats 

met zes verschillende thema’s die betrekking hebben op revalidatie tijdens en na de behandeling van 

kanker. De bijeenkomsten kunnen patiënten helpen om zo fit als mogelijk te blijven tijdens de 

behandeling of weer sneller fit te worden na de behandeling. Madeleine Paulissen bezocht alle 

thema avonden en was vaak verbaasd dat niet meer mensen gebruik maken van de gelegenheid om 

te komen luisteren en praten met deskundigen.  

Madeleine: “ik vond het echt zo fijn om te komen luisteren naar alle tips en adviezen die de sprekers 

meegaven. Natuurlijk weet je ook een aantal dingen al, maar door de herhaling  werd ik me weer 

bewust van wat wel en wat niet te doen. De adviezen die je krijgt hebben me echt geholpen. Ik vond 

het ook bijzonder fijn dat je partner mee mag komen. Hij begreep na afloop vaak veel beter hoe ik 

me voelde, maar omgekeerd was dat ook het geval. Door de vragen die hij stelde aan de sprekers, 

wist ik veel beter waar hij allemaal over nadacht. En daarnaast kreeg hij ook eens een keer aandacht 

en goede tips met betrekking tot de problemen waar hij tegenaan loopt. “ 

Veel van de tips die ze kreeg heeft Madeleine onthouden en gebruikt, ook nu nog terwijl haar 

revalidatie traject het einde nadert. En zegt ze, ze helpen echt. Voordat ik naar de bijeenkomsten 

ging had ik het gevoel dat ik niet moest zeuren. De behandeling is klaar, ik ben beter, gooi dus alles 

maar in het prullenbakje en dan kun je weer op de oude voet verder. Maar helaas, dat is dus niet zo. 

Sommige klachten zijn gewoon niet over, en veel van wat je voorheen kon, kun je niet meer. Tijdens 

de bijeenkomsten werd ik me er vooral van bewust dat de klachten die je hebt, normaal zijn. Vrijwel 

ieder heeft deze.  

Bij elke bijeenkomst kan Madeleine wel weer iets noemen waarvan ze iets leerde, een praktische tip 

die werkte of een vergelijking die heel herkenbaar was. Madeleine: “De paraplu* van Alied tijdens de 

lezing over psychosociale klachten, spreekt zo aan, ik herkende mezelf in dit verhaal. Maar ook hoe 

kun je zo goed als mogelijk om leren gaan met je vermoeidheidsklachten. Natuurlijk weet je wel dat 

je je energie moet verdelen, maar als je dan voorbeelden krijgt aangereikt, dan daalt die kennis pas 

echt in. Hier heb ik dingen gehoord en geleerd die de oncoloog me nooit had kunnen leren, ik ben 

dan blij dat ik de bijeenkomsten allemaal heb gevolgd.” 

Wilt u meer weten over de themabijeenkomsten kijk dan op www.oncologie........................ 

 

*De paraplu is een plaatje om te laten zien hoe psychisch en lichamelijk welbevinden soms samen 

oplopen, maar bij ernstige ziekte ook sterk uit elkaar lopen.   

 

 

http://www.oncologie/

