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Inleiding 

Deze brochure is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose kanker is gesteld en voor 
hun partner, familie en/of vrienden. Het te horen krijgen van de diagnose kanker is 
een schokkende gebeurtenis. Voor iedereen die ermee te maken krijgt, heeft dit 
gevolgen op allerlei gebieden. In deze brochure worden de psychosociale gevolgen 
beschreven die kunnen optreden na de confrontatie met kanker. 
 
Er worden in deze brochure adviezen gegeven voor patiënten om met hun ziekte om 
te gaan. Tevens worden er tips gegeven voor partner, familie en vrienden, zodat zij 
beter in staat zijn om de patiënt te ondersteunen. Tot slot worden in deze brochure 
de mogelijkheden van professionele begeleiding en behandeling in Zuyderland 
Medisch Centrum beschreven.  
 

Gevolgen van de ziekte 
 
Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen invloed hebben op allerlei 
gebieden. U kunt in meer of mindere mate te maken krijgen met lichamelijke 
klachten, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid en pijn. Daarnaast kunt u reacties ervaren 
op psychisch gebied zoals boosheid, angst en verdriet (zie ‘Veel voorkomende 
reacties’). Kanker beïnvloedt niet alleen het leven van de patiënt, maar ook het leven 
van de mensen in de directe omgeving, met name dat van de partner. Dit heeft 
gevolgen voor relaties met de mensen in uw omgeving. Contacten met vrienden en 
familie kunnen veranderen. Het kan voorkomen dat u op onbegrip stuit of dat 
mensen het moeilijk vinden om contact op te nemen. Ook kan de ziekte en de 
behandeling op seksueel gebied veranderingen met zich meebrengen. Het is mogelijk 
dat u minder interesse heeft in seksualiteit door de emotionele gevolgen van de 
ziekte of door lichamelijke veranderingen. De ziekte en behandeling kunnen verder 
invloed hebben op uw conditie en energieniveau en daardoor ook gevolgen hebben 
voor werk en huishoudelijke taken. Hierdoor kunnen er  ook financiële veranderingen 
ontstaan, die tot problemen kunnen leiden.  
 
Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis en elke 
situatie is anders. Hieronder staan de meest voorkomende gevoelens, emoties en 
reacties die kunnen optreden bij de confrontatie met kanker. Deze reacties kunnen 
wisselend voorkomen en na enige tijd weer verdwijnen. Het is belangrijk dat u uzelf 
de tijd gunt om de diagnose, het aangaan en de gevolgen van een mogelijk 
ingrijpende behandeling te verwerken. We hopen dat u door de informatie meer 
inzicht krijgt in uw reacties.  
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Veel voorkomende emoties en gevoelens zijn: 
 
Verdriet 
Verdriet om hetgeen u dreigt te verliezen of verloren heeft zoals gezondheid, 
toekomstplannen of uw zelfstandigheid. U kunt het gevoel hebben elk moment in 
huilen uit te kunnen barsten of op een willekeurig moment door verdriet overmand 
te worden. 
 
Angst 
Angst voor een mogelijk ingrijpende behandeling. Angst voor verlies van controle 
over uw leven of om ‘gek te worden’. Angst dat de ziekte niet onder controle is te 
krijgen of terug zal komen. Angst voor pijn, lichamelijke aftakeling en om dood te 
gaan. Angst om afscheid te moeten nemen van dierbaren.  
 
Machteloosheid 
Machteloosheid doordat u deze ziekte is overkomen, omdat u meer zou willen doen 
dan u kunt en u moet afwachten of de eventuele behandelingen effect hebben. Ook 
machteloosheid omdat u wat er is gebeurd niet kunt veranderen.  
 
Schuldgevoel 
Schuldgevoel omdat u misschien denkt dat de ziekte voorkomen had kunnen worden 
of omdat u vindt dat u eerder naar de huisarts had moeten gaan. Schuldgevoel omdat 
anderen verdriet hebben als gevolg van uw situatie. 
 
Ongeloof 
Ongeloof dat het heeft kunnen gebeuren, waarom het is gebeurd en waarom juist bij 
u. 
 
Boosheid 
Boosheid dat het u heeft kunnen overkomen. Boos zijn op uw lichaam dat u in de 
steek gelaten heeft, of op de artsen die de diagnose hebben meegedeeld. Boos zijn 
op heel de wereld, inclusief uzelf om tal van redenen. 
 
Hoop 
Hoop op genezing en herstel. Hoop op een goede toekomst met uw dierbaren. 
 
De diagnose kanker kan een wirwar van gevoelens en emoties veroorzaken. Deze 
innerlijke chaos kan ertoe leiden dat uw lichaam in een toestand van verhoogde 
prikkelbaarheid raakt.  
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Dit kunt u merken aan: 
 
Slaapproblemen 
Moeite hebben met in slaap komen of vaker wakker worden tijdens de nacht. Door 
het optreden van nachtmerries bent u wellicht ook bang om te gaan slapen.  
 

Verhoogde waakzaamheid 
Dit betekent op uw hoede zijn voor gevaar. Het snel schrikachtig reageren of 
prikkelbaar zijn. Waar u vroeger geduld kon opbrengen merkt u nu ergernis of zelfs 
woede.  
 
Concentratieproblemen 
Ook kunnen er concentratieproblemen ontstaan, waardoor u niet meer rustig een 
boek kunt lezen en vergeetachtig bent. Het voortdurend waakzaam zijn op 
lichamelijke klachten (bijvoorbeeld pijn) kan onrust veroorzaken, omdat u meteen 
denkt dat het met de kanker te maken heeft. 
 
Lichamelijke reacties 
U kunt lichamelijke klachten hebben zoals: zweten, spierspanning, hartkloppingen, 
snelle en oppervlakkige ademhaling of een zenuwachtig gevoel. Deze klachten 
kunnen u angstig maken als u denkt dat dit te maken heeft met uw ziekte. Het 
denken aan de ziekte kan op de achtergrond aanwezig zijn en op andere momenten 
weer op de voorgrond staan. Het moment van de onderzoeken en het gesprek met 
de arts waarin hij het slechte nieuws meedeelde, kunt u weer beleven alsof het nu 
gebeurt.  
Het opnieuw beleven van deze momenten kan zich voordoen in de vorm van beelden 
van of gedachten. Deze kunnen zeer onaangenaam zijn en opdringerig. Soms kunnen 
de beelden zo echt zijn, dat ze angst en paniekgevoelens veroorzaken. Ook kunnen 
akelige dromen of zich herhalende nachtmerries voorkomen. Piekeren is ook een veel 
voorkomende reactie: voortdurend denken aan de ziekte, terug denken aan het 
moment dat u de diagnose vernam en aan wat er allemaal zou kunnen gebeuren.  
 
Deze beschreven gevoelens zijn een normale reactie op een abnormale, schokkende 
en ingrijpende situatie.  
 

Adviezen voor de patiënt 
 
Iedereen verwerkt een ernstige diagnose op zijn of haar eigen manier. Toch zijn er 
enkele algemene richtlijnen te geven, die verwerking kunnen bevorderen:  
 Zorg dat u voldoende geïnformeerd bent over uw ziekte en de behandeling. Schrijf 

vragen die u heeft over de behandeling op en maak, indien nodig, een afspraak 
met uw arts of verpleegkundige. Fantasieën en verhalen uit uw omgeving kunnen 
u mogelijk onnodig onrustig maken;  
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 Vraag en accepteer steun, als u die nodig heeft, van uw partner, familie en 
vrienden. Praat over uw ziekte wanneer u dat wilt. Maar geef ook aan als u alleen 
wilt zijn of als u even niet over de ziekte wilt praten. U hoeft zich niet verplicht te 
voelen alles over uw ziekte aan iedereen uit te leggen. U kunt gerust een kort 
antwoord geven en zeggen dat uw hoofd er nu niet naar staat om te antwoorden; 

 Praat over uw gevoelens met de mensen die u vertrouwt. U kunt uw gevoelens 
ook op andere manieren uiten, bijvoorbeeld door brieven te schrijven, een 
dagboek bij te houden, of te tekenen of schilderen; 

 Zorg voor een duidelijke dagindeling: zorg voor voldoende nachtrust en sta op tijd 
op. Neem rust wanneer dit nodig is, eet gezond, gebruik zeer matig alcohol. Neem 
kalmerings- of slaaptabletten alleen in overleg met uw (huis)arts. Extra 
inspanningen leveren, om aan uzelf en aan anderen te laten zien dat er niets 
veranderd is en dat u nog alles kunt doen, is niet verstandig. Het risico is dat u 
hiermee energie verspilt die u voor andere zaken nodig heeft; 

 Probeer niet te ver vooruit te denken. Misschien heeft u op dit moment het gevoel 
dat emotioneel herstel voor u nog oneindig ver is. Over het algemeen zullen 
verwarrende gevoelens en indrukken langzaam minder worden. Geleidelijk zal er 
naast gevoelens van rouw ook plaats zijn voor gevoelens van acceptatie. 
 

Adviezen voor naasten 
 
Als bij iemand die u kent de diagnose kanker is gesteld, heeft dat invloed op de relatie 
met hem of haar. Het kan zijn dat u merkt dat de ziekte bij uzelf ook allerlei gevoelens 
oproept waar u moeilijk mee overweg kunt. Misschien wilt u liever net doen alsof het 
niet waar is en bent u bang dat praten alles alleen maar erger maakt. Dan kan het 
voor de patiënt extra moeilijk zijn om zijn of haar gevoelens met u te delen. 
Misschien wilt u er wel over praten, maar weet u niet goed wat u moet zeggen of hoe 
u hulp kunt 
aanbieden. Hieronder staan enkele tips die u kunnen helpen: 
 Probeer vooral te luisteren. U hoeft in het begin niet veel te zeggen; er worden 

geen oplossingen van u verwacht. Probeer niet te grote verwachtingen te hebben 
over de mogelijkheden om te helpen. Hierdoor kan er bij u een gevoel van 
machteloosheid ontstaan. U helpt al als u echt luistert en de ander zijn of haar 
verhaal laat vertellen; 

 Praat ook over gewone dingen in het leven; het gesprek hoeft niet alleen maar te 
gaan over de ziekte en behandeling; 

 Laat goed bedoelde opmerkingen als: ‘het had erger gekund’ en ‘je bent er toch 
nog’ achterwege; 

 Actief hulp bieden helpt beter dan door te zeggen: ‘bel me maar als je me nodig 
hebt’. Door samen bijvoorbeeld te gaan wandelen en boodschappen te gaan doen 
helpt u de ander de dagelijkse dingen te doen. Ook kan het helpen de ander 
concreet te vragen waar hij of zij precies mee geholpen wil worden.  
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 Probeer de patiënt zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er gebeurt. Op die 
manier kan hij of zij weer controle krijgen over het leven van alledag. 

 Probeer tijd voor uzelf in te bouwen. U helpt de ander ook door af en toe aan uzelf 
te denken, daardoor blijft u langer op de been. 

 Weet dat u ook ergens terecht kunt voor een luisterend oor, zoals bij de huisarts, 
het steunpunt mantelzorg bij u in de buurt, of een Toon Hermans Huis. 

 
Het Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland (Aesclepios) verzorgt maandelijks een 
voorlichtingsbijeenkomst waarin u geïnformeerd wordt over de veel voorkomende 
psychosociale problemen bij een confrontatie met kanker en u praktische adviezen 
krijgt hoe u en uw naasten hiermee kunnen omgaan. Deze bijeenkomsten kunt u 
zonder aanmelding samen met uw naasten bezoeken. U kunt de folder over de 
voorlichtingsbijeenkomsten of onze website raadplegen om te achterhalen wanneer 
deze bijeenkomsten worden aangeboden.  
 

Vroegtijdige herkenning 
 
In ons ziekenhuis streven we er naar om alle patiënten die met kanker zijn 
geconfronteerd tweemaal, aan het begin en aan het einde van de behandeling, een 
speciaal ontwikkelde vragenlijst te laten invullen. De ingevulde vragenlijst geeft aan 
in welke mate u psychische klachten ervaart. Aan de hand van de vragenlijst 
bespreken wij met u of u verwezen wilt worden naar een psychosociaal hulpverlener 
of naar de afdeling revalidatie. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten 
behoefte heeft aan professionele psychosociale behandeling. Zij hebben te maken 
met psychische problemen die vaak voor nog meer leed zorgen en met een 
psychosociale behandeling goed te verhelpen zijn. Helaas weten patiënten niet altijd 
de weg te vinden naar de hulpverleners, waardoor zij niet de hulp ontvangen die ze 
nodig hebben.  
 
Indien u verwezen wordt op basis van deze vragenlijst, zult u in eerste instantie een 
oriënterend gesprek hebben met een maatschappelijk werker. Hieruit volgt een 
advies door welke hulpverlener u het beste begeleid of behandeld kunt worden. Dit 
kan een  maatschappelijk werker, een psycholoog of psychiater zijn. Ook een 
revalidatietraject kan geadviseerd worden.  
 

Professionele hulp inschakelen 
 
Wij adviseren u professionele hulp te zoeken als: 
 

 u niemand heeft waar u terecht kunt met uw gevoelens en u wel behoefte heeft 
om over uw gevoelens te praten; 

 de volgende klachten na ongeveer een maand niet minder worden: 
- lichamelijke reacties zoals gespannenheid of intense vermoeidheid; 
- gevoelens van somberheid, wanhoop; 
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- slaapproblemen of nachtmerries; 
- herbeleving van de onderzoeken of behandeling, wat er gezegd is; 
- het niet meer kunnen stoppen met denken aan de ziekte of behandeling; 
- nergens meer zin in hebben of een verdoofd of leeg gevoel hebben; 

 

 u problemen ervaart op gebied van werk of verzekeringsmogelijkheden;  
 

 u sinds de diagnose merkt dat u:  
- woedeaanvallen heeft of agressief reageert; 
- actief moet zijn om gevoelens te onderdrukken; 
- paniekaanvallen heeft of bepaalde dingen niet meer durft, zoals naar buiten 

gaan of met het openbaar vervoer reizen; 
- meer alcohol bent gaan drinken; 
- problemen met uw relatie(s) heeft; 
- op gebied van intimiteit of seksualiteit problemen ervaart; 
- blijft piekeren en piekeren alles overheerst; 
- als u kinderen heeft en u zich afvraagt hoe u hen het best kunt vertellen wat er 

met u aan de hand is. Als u zich afvraagt of u hen bij het proces moet 
betrekken en hoe. 
 

Hulpverleners 
 
Zuyderland Medisch Centrum beschikt over een aantal hulpverleners die 
gespecialiseerd zijn in de begeleiding van patiënten met kanker en zich georganiseerd 
hebben in het Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland: Aesclepios. Als de 
begeleiding of behandeling gekoppeld is aan de medische behandeling, zijn er voor u 
geen kosten aan verbonden. Als de behandeling plaatsvindt binnen de GGZ, dan 
wordt het eigen risico aangesproken.  Hieronder staat een beschrijving van de 
werkwijze van de betreffende hulpverleners en waar u hen kunt bereiken. 
 
Geestelijk verzorger 
De geestelijk verzorger kan u en of uw naasten begeleiden. Hij richt zich hierin met 
name op vragen rondom ziekte, dood en gezondheid, problemen en vragen rondom 
zingeving, levensovertuiging, schuld, angst en religie. Hij kan een gesprek hebben met 
u over levensvragen en kan u begeleiden in de laatste fase van uw leven. Het Team 
Geestelijke Verzorging en Pastoraat is op maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer vindt u verderop in deze 
brochure. 
U kunt ook altijd vragen of uw verpleegkundige of de polikliniekassistente contact 
legt met deze afdeling. 
 
Maatschappelijk werkende 
Door uw ziekte en/of behandeling kunt u zich angstig, onzeker en verdrietig voelen. 
Ook kunnen er vragen opkomen die te maken hebben met uw werk, financiën, 
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huisvesting en algemene dagelijkse levensbehoeften. Er kunnen moeilijkheden 
ontstaan met mensen waar u veel om geeft. Voor deze hulp vragen kunt u terecht bij 
de afdeling Maatschappelijk Werk. De maatschappelijk werkende zal u begeleiden, 
ondersteunen en adviseren daar waar nodig. De achterliggende gedachte is dat de 
maatschappelijk werkende u leert u zelf te helpen, zodat u uw zelfstandigheid 
vergroot. 
 
Het medisch maatschappelijk werk is telefonisch te bereiken via het secretariaat van 
de afdeling Psychosociale Zorg maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 
Het telefoonnummer vindt u verderop in deze brochure. U kunt ook altijd vragen of 
uw verpleegkundige of de polikliniekassistente contact wil leggen met deze afdeling. 
 
Psycholoog 
Wanneer u er niet in slaagt uw emotionele balans terug te vinden, dan kan de klinisch 
of medisch psycholoog samen met u proberen hier verbetering in aan te brengen. 
Het doel is dat u weer controle krijgt over uw probleem, dat angsten en zorgen een 
minder grote rol spelen en dat de ziekte en of de gevolgen daarvan niet meer een 
alles overheersende plaats in denken en doen innemen. De behandeling kan 
bijvoorbeeld gericht zijn op herstel van psychisch evenwicht, aanleren van sociale 
vaardigheden, ontspanningsoefeningen en methoden om zelfcontrole te verbeteren. 
Tevens is ook een meer intensieve vorm van behandeling mogelijk, gericht op het 
vergroten van het zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl. Verwijzing naar 
de psycholoog vindt altijd plaats via uw specialist of via de huisarts. Indien u 
verwezen wilt worden kunt u dit bespreken met uw specialist of huisarts. De afdeling 
Medische en Klinische Psychologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag. Het 
telefoonnummer vindt u verderop. 
 
Psychiater 
Bij overheersende emoties, zoals angst of somberheid die uw leven ernstig 
ontregelen, kan de psychiater ingeschakeld worden. De psychiater zal dan door 
gesprekken met u en eventueel met aanvullend onderzoek een diagnose stellen. 
Waar nodig zal hij u ook medicijnen voorschrijven. Verwijzing vindt altijd plaats via 
uw specialist of huisarts.  
 
Indien u niet (meer) in behandeling bent bij Zuyderland Medisch Centrum, dan kunt u 
met uw vragen terecht bij uw huisarts. Deze kan u ook naar onze polikliniek 
verwijzen.  

Revalidatie  
 
Zuyderland Sittard en Heerlen hebben een revalidatieprogramma voor mensen die 
behandeld worden of behandeld zijn voor kanker. Tijdens het oncologische 
revalidatieprogramma werkt u aan uw herstel op verschillende gebieden.  
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Revalideren bij kanker helpt u bij klachten als u last hebt van: 
 een slechtere conditie 
 vermoeidheid 
 problemen bij het oppakken van uw dagelijkse activiteiten zoals het huishouden 
 problemen op uw werk of hobby, 
 emotionele problemen. 

 
 Revalidatie helpt u om deze klachten te verminderen of er beter mee te leren 

omgaan. We richten ons op voor u belangrijke activiteiten in uw dagelijks leven en 
willen u helpen de kwaliteit van uw leven te verbeteren. 
 
Bij uw revalidatieprogramma zijn betrokken: 

 de revalidatiearts 
 de fysiotherapeut 
 de ergotherapeut 
 de psycholoog 
 de maatschappelijk werker  

 
Wanneer nodig zal er ook een logopedist en/of diëtist betrokken worden. 
 
De inhoud van het revalidatieprogramma wordt afgestemd op uw hulpvraag. De 
revalidatiearts zal met u in het eerste gesprek de mogelijkheden voor revalidatie in 
kaart brengen. 
 
We merken dat mensen na een revalidatieprogramma zich fitter voelen en beter 
kunnen omgaan met de gevolgen van hun ziekte. Verder blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek dat mensen die hebben deelgenomen aan een programma beter 
herstellen, opgewekter zijn en minder moeite hebben met het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten als huishouden, werk of hobby. 
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Bereikbaarheid 
Medisch Maatschappelijk werk 088 – 4596773 
Geestelijke verzorging en Pastoraat 088 – 459 7820  
(bij spoed buiten openingstijden 088 – 4597777) 
 
Websites 
 
www.kanker.nl 
www.kankerwiehelpt.nl 
www.kwf.nl 
www.borstkanker.nl 
www.kankerspoken.nl 
www.stomavereniging.nl 
 
 
 

http://kanker.nl/
http://www.kankerwiehelpt.nl/
http://www.kwf.nl/
http://www.borstkanker.nl/
http://www.kankerspoken.nl/
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Contact 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan 
kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord. 
 

Psycho Oncologisch Centrum Zuyderland 
Aesclepios 
 
Afspraken polikliniek 
Locatie Heerlen, Brunssum, Kerkrade  
088 – 459 6490 
Locatie Sittard-Geleen 088 – 459 7837 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres 
Locatie Heerlen, etage 3 - balie 3.10 
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt West 07 
 
Internetadres 
www.zuyderland.nl/medische-psychologie 
 
 

http://www.zuyderland.nl/medische-psychologie

