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COLUMN
‘Mijn enige langetermijnplanning bestaat uit een jaarlijkse check-up,
een zesmaandelijkse tandartscontrole en een paar verjaardagen’
Frieda Joris

Bucketlist

W

“Weer iets dat ik van mijn
bucketlist kan schrappen”
zegt mijn vriendin J., terwijl we genietend naar de
zonsondergang in Zeeland
staren. En even, ondanks het
hartverwarmende spektakel,
kan ik een koude rilling niet
onderdrukken. Zo’n lijstje
stel je in mijn ogen immers
pas op als het einde nadert.
Als Pietje de Dood zijn zeis
slijpt en het enig resterende uitstapje een
boottocht naar de overkant van de Styx
dreigt te worden.
Het emmerlijstje kreeg immers zijn naam
van de uitdrukking ‘to kick the bucket’, een
Engels eufemisme voor het meedogenloze
woord ‘sterven’. Jack Nicholson en Morgan
Freeman waren in de film ‘The Bucket List’
toch ook terminale kankerpatiënten die
op de valreep nog een paar dromen wilden
verwezenlijken?
“Je bent toch niet ziek?” vraag ik met
enigszins onvaste stem. Ze lacht hartelijk,
oef. Niks aan de hand, maar zestigers zoals
wij moeten beseffen dat we niet eeuwig
zullen leven, antwoordt ze.
De zon is al in de zee gezakt als ik nog zit
te dubben. Ik héb namelijk helemaal geen
to-dolijstje. Ik pluk de dag, altijd gedaan.
Mijn enige langetermijnplanning bestaat
uit een jaarlijkse checkup, een zesmaandelijkse tandartscontrole en een paar

kend ik zou beter moeten weten, al zit er wel een logica in
de manier waarop mijn door
emotie gedreven intelligentie
werkt. Want die borstkanker
heeft 18 jaar geleden de vechter in mij wakker gemaakt
waardoor me, myself and I
zelfs wat overmoedig werd.
Is dat een goede verontschuldiging?
verjaardagen. En dan nog vergeet ik er af
en toe een.
Vriendin J. is meer van het vooruitziende
type. “Je moet ervan uitgaan dat het nooit
meer beter wordt dan nu” zegt ze. Ze wijst
naar die knie van haar die begint tegen te
sputteren en waar ze af en toe door zakt.
“Nu kan nog alles zonder al te veel pijn.
Maar morgen?”
En kijk, daar heb ik niet van terug. Ik sta er
gewoon niet bij stil dat morgen misschien
alles anders wordt dan vandaag. Zonder
er lang over na te denken, ga ik ervan uit
honderd jaar te worden. Alive and kicking,
zoals in het liedje van The Simple Minds.
Tja, de naam van de groep spreekt voor
zich natuurlijk. Eenvoudig van geest, maar
dat komt me beter uit dan piekeren over
krakende knieën of heupen.
Waar haal ik die pretentie van bijna-onsterfelijkheid trouwens vandaan? Uitgere-

Nu ik eraan denk: tijdens mijn behandeling lag ik al evenmin van een bucketlist
wakker. Wat zou ik er trouwens op gezet
hebben? Een helikoptervlucht door de
Grand Canyon of boven de baaien van
Bora Bora? Een rumcocktail drinken op het
strand van Montego Bay? Een nachtelijke
wandeling langs de tempels in Kyoto?
Neen, hoor. Ik durfde toen helemaal geen
grote plannen maken. Nog goed dat dat
mijn specialiteit niet was.
Van één iemand had ik een tulpenbol
gekregen. “Plant die in de grond” zei hij.
“En misschien twijfel je er nu aan maar je
zal die bloem volgende lente zien bloeien.”
Dáár dacht ik aan. Mijn hele bucketlist
was dus beperkt tot één item: die rode tulp
zien gedijen. Mijn wens kwam uit, de tulp
floreerde en ik ook. Zonder lijstje.
Frieda Joris, journaliste en auteur, kreeg in
het najaar van 2000 borstkanker. Ze schrijft
voor Leven vier keer per jaar deze column.
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HET BELANG VAN WERK

J

e staat er versteld van hoe
belangrijk werk is voor veel
mensen met kanker. Peter Van
Der Elst (p. 14) werkt al 28 jaar als kok
in de grootkeuken van het UZ Leuven.
Sinds twee jaar behandelen ze hem
voor longkanker met uitzaaiingen
in de hersenen. ‘Tegen de hoofdpijn
helpt geen pijnstiller’, vertelt hij in deze editie van
Leven, ‘maar mijn werk leidt me af. Hoe meer ik mijn
gewone leven kan leiden, hoe minder ik met mijn ziekte
bezig ben. En dat helpt me enorm.’
Voor hij weer aan het werk kon, moest Peter op medisch
onderzoek. Hoewel de arbeidsgeneesheer bang was dat
hij te veel hooi op zijn vork nam, overtuigde hij haar en
kreeg hij toestemming om halftijds weer aan de slag te
gaan, erna zelfs voltijds.
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MISTER MICHEL IS BACK
Anderlecht-icoon Michel
Verschueren na darmkanker

‘IK LEEF GRAAG, DUS IK DOE
MIJN BEST OM HIER NOG EEN
HELE TIJD ROND TE LOPEN’
Peter Van Der Elst heeft longkanker
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SAMEN ZIEK’
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‘CONTACT MET LOTGENOTEN
DOET DEUGD’
Eric Deschoenmaeker zwemt weer
na keelkanker
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‘IK WIL DE REGISSEUR VAN
MIJN LIJF EN LEVEN BLIJVEN’
Een dag uit het leven van Kris Van
Lint

22

‘ERKENNING KRIJGEN
VOOR JE WERK: DAT IS ZO
BELANGRIJK’
Marleen Janssen ging weer
aan de slag met steun van het
werkhervattingsproject Rentree

Natuurlijk is dit niet voor iedereen weggelegd. De nevenwerkingen van een kankerbehandeling zijn immers niet
te onderschatten. Veel mensen kampen nog lang met
vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen,
soms ook pijn. Dat ervaarde ook Marleen Janssen (p. 22),
die tot ze ziek werd hoofdverpleegkundige was bij het
Wit-Gele Kruis. Na een mislukte werkhervatting en een
tweede kankerdiagnose dacht ze dat werken niets meer
voor haar was.
Toch stak de zin om weer aan de slag te gaan na een tijd
weer de kop op: ‘Ik miste mijn werk en mijn medewerkers te erg’, getuigt ze. Maar haar oude job hernemen
of opnieuw voltijds werken was te zwaar. En dus zocht
Marleen naar een andere taakinvulling. Met succes.
Ze coacht nu nieuwe leidinggevenden bij het Wit-Gele
Kruis.
Weer gaan werken loopt niet altijd zo vlot. En niet iedereen heeft het geluk zo’n voorbeeldwerkgever te hebben.
Wat er wél voor iedereen is die weer wil werken na
kanker, is Rentree. Ex-kankerpatiënten kunnen bij het
project terecht voor ondersteuning. Marleen bijvoorbeeld deed er een beroep op. Dankzij de steun van Kom
op tegen Kanker is de begeleiding gratis. Het project
krijgt 1,1 miljoen euro, gespreid over drie jaar. Op die
manier willen we kankerpatiënten de kans geven op
hun maat opnieuw verantwoordelijkheid te nemen,
zich nuttig te voelen. Want zoals Marleen zegt:
‘Erkenning krijgen voor je werk, weten dat je nog iets
kan betekenen, dat is zo belangrijk.’
HEDWIG VERHAEGEN, hoofdredacteur
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Dikkedarmkanker

Zelfs op een snikhete dag tijdens het
voetballuwe seizoen is ex-manager Michel
Verschueren (87) in zijn kantoor op RSC
Anderlecht te vinden. Anderhalf jaar na zijn
gevecht met dikkedarmkanker twinkelen de
ogen: ‘Mister Michel is back. Hopelijk voor
nog vele jaren.’

Mister Mi
is back

TEKST MARC PEIRS FOTO LIEVEN VAN ASSCHE

T

ANDERLECHT-ICOON
MICHEL VERSCHUEREN
NA DARMKANKER

‘Tot mijn 78 wist ik niet wat een dokter
was. Ik was nog nooit bij een dokter
geweest. Op een ochtend ging mijn vrouw
naar de bakker en ze vond me bij terugkeer
in bed in coma. Slachtoffer van een nierblokkage. Mijn hele lichaam was vergiftigd.
In het ziekenhuis waren ze koortsachtig
op zoek naar de juiste medicatie. Ik had
nog amper twee uur te leven. Maar op de
valreep is het gelukt. Ik ben mijn dokter
nog steeds dankbaar. Vijf dagen lang lag
ik in coma. Ik moest wekenlang in het
ziekenhuis blijven. Ik kon niks meer. Niet
schrijven, niet praten. Ik heb gevochten
als een beest en me al die vaardigheden
weer eigen gemaakt.’
‘Tien jaar later kreeg ik de diagnose kanker.
Voorjaar 2017, daags voor mijn verjaardag.
Er waren enkele bloedspatjes in mijn
stoelgang te bemerken. Mijn vrouw stuurde me meteen naar de dokter, voor een
coloscopie. Men vond een tumor op de
dikke darm. Ik werd geopereerd en moest
zes dagen in het ziekenhuis blijven. Ik
recupereerde goed, maar de dokter moest

wachten op het onderzoek naar mogelijke
metastasen. Na zes dagen zei hij: “Mister
Michel, er zijn geen uitzaaiingen, je mag
naar huis toe.” Ik kreeg enkel de raad geen
alcohol meer te drinken. Ik was tien kilo
vermagerd. (toont foto van zichzelf met ma-

‘Natuurlijk heb ik er rekening mee gehouden dat
het fout zou kunnen aflopen. Maar ik voelde me
toch nog sterk genoeg en de dokter had me ook
gezegd: “Normaal kom je hier door.”’

ger, ingevallen gezicht:) Zo zag ik eruit. Hoe
vind je me nu? Veel beter, toch?’
‘Bij de diagnose was ik niet bang, niet
boos. Maar wel verrast. Verbaasd. Ik dacht
wel dat er iéts aan de hand was, want ik
was dus fel aan het vermageren. Ik had
geen zin in ontbijt, ik liep er nukkig bij.’
‘Natuurlijk heb ik er rekening mee gehouden dat het fout zou kunnen aflopen. Maar
ik voelde me toch nog sterk genoeg en de
dokter had me ook gezegd: “Normaal kom
je hier door.” Op geen enkel moment was
er sprake van dat ik een tijdelijk stoma

ichel

zou moeten krijgen. De dokter heeft me
verzekerd dat de operatie bijzonder goed
was gelukt.’
‘Ik ben nu 87. Ik heb geen honderd jaar
meer te leven. Maar ik tracht daar zo
weinig mogelijk aan te denken, want als
je dat doet, dan word je ziek. Je moet,
vind ik, proberen om in het leven zo lang
mogelijk positief bezig te blijven. Ik rij nog
met de wagen, ik doe wat ik wil, ik heb het
clubrestaurant gerund en nu ben ik ambassadeur van de club Anderlecht. Ik hoop
dat allemaal nog een paar jaar te kunnen
volhouden.’

‘Ik hoef niet meer op controle. Na de
operatie waren er twee controlebezoeken.
Maar ik was daar helemaal niet ongerust
over. Ik wist dat er geen uitzaaiing was.
Alles voelde ook normaal aan: eetlust,
stoelgang, slaap. Ik ben meer met de club
bezig dan met mijn gezondheid.’
‘Ik sta paf van bewondering voor de dokters en het verplegend personeel. De dokter kwam heel geregeld aan mijn ziekbed.
Fantastische man. Maar ook de verpleegkundigen, het is prachtig om te zien met
welke overgave die mensen zich inzetten.
We zijn terecht fier dat we in België tot

de top horen inzake gezondheidszorg. Ik
hoop dat de politici dat systeem in leven
kunnen houden.’
‘Ik heb dag en nacht gewerkt tot mijn 73.
Dan ben ik zogezegd op pensioen gegaan.
Mijn job als algemeen manager bij
Anderlecht heb ik opgegeven maar ik ben
in de Europese voetbalstructuren actief
geworden. Twee jaar in het ECF (European
Club Forum) en dan vijf jaar in ECA
(European Club Association). Unieke
jaren. Maar ik ben door mijn werk misvormd (glimlacht). Ik ben een workaholic,
al mijn hele leven lang. Mijn vrouw is
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DIKKEDARMKANKER

Positief denken en vechten?
Je moet positief blijven. Je mag je niet laten gaan. Het zijn woorden die kankerpatiënten heel vaak te horen krijgen. Impliciet
wordt ermee aangegeven dat je een grotere kans op overleven
hebt als je vecht tegen de ziekte. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat de manier van omgaan met kanker een
invloed heeft op de overlevingskans.
Meer lezen: www.allesoverkanker.be/psychologe-angelique-verzelen-heeft-wie-vecht-tegen-kanker-meer-kans-op-overleven

Michel Verschueren: ‘Mijn leven is zo druk gebleven, nu nog trouwens, dat ik niet veel tijd gebruik
om aan dood of angst te denken.’

twintig jaar lang alleen met de kinderen
op reis geweest naar de Franse Rivièra.
Ik zei altijd maar: “Ik kom in ’t weekend”,
maar ik had nooit tijd om te komen. Altijd
bezig met transfers, met een bouwdossier, enzoverder. Na twintig jaar dachten
de vrienden die mijn vrouw ginds had
gemaakt dat ze helemaal geen man hád
(lacht).’
‘Ik ben een bezeten man. Toen ik wakker
werd na de operatie, vroeg ik meteen:
“Tegen wie spelen we zondag? Want ik
moet naar het voetbal!”. Zodra ik uit het
ziekenhuis mocht, ben ik naar mijn
bureau hier op Anderlecht gereden. Mijn
leven is zo druk gebleven, nu nog trouwens, dat ik niet veel tijd gebruik om aan
dood of angst te denken. Dat is mijn boodschap voor mensen die met een ziekte
geconfronteerd worden: zoveel mogelijk
positief denken. Dat is volgens mij een
van de beste medicijnen.’
‘Ik heb nooit iets voorbereid voor mocht
het slecht aflopen. Ook financieel niet.
Maar ik heb voor de ziekte al veel aan de

kinderen geschonken. Een villa voor de
dochter, een appartement aan mijn zoon.
Mijn vrouw en ik bezitten alleen nog het
huis waarin we zelf wonen.’
‘Mijn vrouw heeft lang gedacht dat zij als
eerste zou sterven. Bij de diagnose van
kanker dacht ze toch: “Ik zal hem overleven”. Maar dat is nog niet uitgekomen.
We praten eigenlijk heel zelden over de
dood. We leven zoveel mogelijk voluit. We
gaan af en toe op restaurant, al bestellen
we niet meer, zoals vroeger, aperitief en
pousse-café. We houden het bij een lekkere fles wijn.’
‘De club is gekocht door Marc Coucke. Een
ambitieuze, intelligente, gefortuneerde
man. Ik heb aan Marc durven zeggen:
“Marc, ik heb veel respect voor jou en
alle veranderingen die je wil doorvoeren.
Maar zorg bovenal dat je een goeie ploeg
hebt.” We zijn vierendertig keer kampioen
geweest, altijd met een grote, goeie
centrumspits: Jef Mermans, Paul Van
Himst, Jan Mulder, Erwin Vandenbergh,
Alex Czerniatynski.’

‘Ik heb altijd veel respect en positieve
respons gekregen van de mensen, vooral
van de eigen club. Tijdens de kankerperiode heb ik veel steun gekregen en is
een aantal mensen op bezoek gekomen.
Maar de eerste week heb ik me bewust wat
afgezonderd. Nadien ben ik me zelf weer
aan iedereen gaan tonen.’
‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen die
eraan komen, ben ik lijstduwer voor Open
VLD in mijn dorp, Grimbergen. Ik zou
graag helpen om een blauwe burgemeester op het schild te hijsen. En zo ben ik
altijd bezig. Is het niet met het ene, dan
met het andere (lacht). Ik ben er 87. Ik voel
me goed maar ik kan elke dag doodvallen, nietwaar? Maar als je daar de hele tijd
aan denkt, dan zál je ook doodvallen. Zo
simpel is het.’

LEZEN
! MEER
• Over dikkedarmkanker en de
behandeling: www.allesoverkanker.be/
dikkedarmkanker

‘Ik ben een bezeten man. Toen ik wakker werd na
de operatie, vroeg ik meteen: “Tegen wie spelen
we zondag? Want ik moet naar het voetbal!”’.

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom
in onze lezersrubriek (zie pagina 17).

SALIHA BERHILI

‘Mijn zoon en ik
waren samen ziek’
Tijdens haar behandeling voor
borstkanker hing het leven van haar
elfjarige zoon aan een zijden draadje.
Saliha Berhili (48) blikt terug op een
periode vol angst verstrengeld met
hoop. ‘Er zijn voor mijn zoon, dat was
voor mij het allerbelangrijkste. Ik wilde
hem helpen, maar hij hielp mij ook. Hij
trok me als het ware vooruit.’
TEKST FREDERIKA HOSTENS FOTO LIEVEN VAN ASSCHE
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BORSTKANKER

‘“Of je maakt vandaag
een afspraak bij je
huisarts, of onze
vriendschap stopt hier
en nu”, zei een dierbare
vriendin kordaat.’

O

‘Ons ziektetraject was van bij het begin een
gezamenlijk traject’, vertelt Saliha. ‘Tijdens
de bespreking van de onderzoeken die ik
had ondergaan, kreeg ik telefoon van mijn
man. Onze zoon Younes was met hartproblemen opgenomen op de spoedafdeling
van een Antwerps ziekenhuis. Vanaf dat
moment telde voor mij maar één ding meer:
zelf zo snel mogelijk alle onderzoeken en
behandelingen achter de rug hebben.’
Hoe komt het dat je je hebt laten onderzoeken?
Saliha: ‘Terwijl ik met gekruiste armen
met een vriendin zat te praten, voelde ik
plots een verdikking aan mijn rechterborst. Ik vond dat het geen knobbeltje
was omdat het niet rond was. Het was
“iets” dat er aan de andere kant niet was.
Ik vertelde het aan mijn vriendin die
aandrong om een afspraak bij de huisarts
te maken. ’s Anderendaags vroeg ze me of
ik al had gebeld. Dat had ik niet gedaan.
“Of je maakt vandaag een afspraak bij je
huisarts, of onze vriendschap stopt hier en
nu”, sprak ze me kordaat toe. Die vriendin
is me net zoals mijn andere vriendinnen
ontzettend dierbaar, dus zat ik een dag
later bij de huisarts. De dokter voelde aan
de verdikking. Ze vermoedde dat het een
cyste was maar wilde voor alle veiligheid
toch een mammografie en echografie
laten nemen. Naarmate die woorden mijn
richting uitkwamen, werd ik in een andere
realiteit getrokken.”

Wanneer is voor jou duidelijk geworden
dat het wel degelijk over een knobbeltje
ging?
‘Na de echografie zei de dokter die me had
onderzocht: “Het is vast weefsel”. Vier woorden die me verder die andere realiteit in
trokken. De dokter vroeg mijn toestemming
om een punctie te nemen. Na die punctie
brak de afschuwelijkste periode uit mijn
eigen ziektetraject aan: het wachten op het
resultaat. Ik moest geen moeite meer doen
om de knobbel te voelen. Het was alsof
het “iets” beslist had om zich kenbaar te
maken. “Als het boosaardig is, zal het nu
waarschijnlijk heel boos zijn omdat erin
geprikt is”, zei ik tegen mezelf. “Als het nu
maar niet te boos wordt en ineens andere
wegen zoekt (zie kaderstuk p. 9, red.)”’
Hoelang moest je wachten op het
resultaat?
‘Ongeveer een week, maar het leek een
eeuwigheid. Ik vond dat wachten verschrikkelijk. Ik vertelde het niet aan mijn
ouders, broers en zussen. Ik hou te veel
van hen om die pijn met hen te delen. Wat
voor zin had het om ze samen met mij de
stress van het wachten te laten dragen?
Om ze mee te laten piekeren en wakker
liggen? Om ze mee te laten verdrinken in
onzekerheid? Ik vond het beter om het
pas te vertellen als ik hun vragen direct en
duidelijk kon beantwoorden. Ja, het was
kwaadaardig. Neen, het was niet uitgezaaid. Ja, ik moest geopereerd worden. En
ja, ik moest chemo krijgen.’
Hoe reageerde je man?
‘Hij heeft me enorm gesteund. In het begin benoemde hij mijn ziekte wel niet als
kanker. Maar toen ik hem vertelde dat ik
moest geopereerd worden, zei hij onmiddellijk: “Die borst mag weg, het leven is
belangrijker”.’
Was het een borstsparende operatie?
‘Dat hebben de dokters voorgesteld, maar
voor mij stond er intussen veel meer op
het spel dan die borst. Younes’ hart was
het aan het begeven. In afwachting van
een donorhart hield een hartpomp hem in
leven. Ik wilde niet het risico lopen om na
de borstsparende operatie een tweede keer
geopereerd te moeten worden. Ik wilde zo
snel mogelijk naar Younes. Ik heb afscheid
genomen van mijn borst, heb ze bedankt
voor alle moois dat ze me gegeven had en
voor het voeden van mijn kinderen.’

Younes is dus niet je enige kind?
‘In 2001 zijn onze twee andere kinderen
gestorven. Mohammed is 8,5 jaar geworden,
Sarah 5,5 jaar. Ze zijn allebei gestorven aan
cardiomyopathie, een aandoening van de
hartspier. Younes is geboren in 2006. Toen
hij 9,5 jaar was, is bij hem ook cardiomyopathie vastgesteld. De ziekte leek bij
hem onder controle, maar vorig jaar in
april sloegen zijn kansen plots om. Alleen
een harttransplantatie kon hem nog
redden. “Gaan we het allebei halen, een
van ons beiden of geen van ons beiden?”
spookte door mijn hoofd. Younes lag in
het universitair ziekenhuis in Leuven, ik
in een ziekenhuis in Antwerpen. Ik was
opgenomen omdat na de eerste chemokuur bleek dat ik te weinig fosfor had (een
mineraal dat nodig is om sterke botten te behouden, red.). Ik vroeg om de chemo voort
te zetten in Leuven en de fosforinfusen
daar te krijgen. Drie en een halve maand
hebben Younes en ik op dezelfde kamer
gelegen.”
Wist Younes dat je kanker had?
‘Mijn man en ik hebben het hem niet meteen verteld. Younes is een heel zorgzaam
kind. We wilden niet dat hij mijn zorg bovenop de zijne zou dragen. Maar natuurlijk zag hij dat er iets aan de hand was. De
dagen na de chemo was ik misselijk, mijn
haar viel uit. Mijn man en ik namen ons
voor om het hem te vertellen na de harttransplantatie. We wilden het hem vertellen op een moment waarop wij er klaar
voor waren en Younes ook. Younes gaf
uiteindelijk zelf aan wanneer hij er klaar
voor was. Op een avond – we waren intussen allang terug thuis – vroeg hij: “Mama,
welke ziekte heb jij eigenlijk gehad?” Eerst
zweeg ik. Dan vroeg ik: “Wat denk jij,
Younes?”. Younes antwoordde snikkend:
“Ik denk borstkanker”. “Hoe weet je dat?”,
vroeg ik. Hij had in het ziekenhuis op
mijn telefoon, die hij af en toe gebruikte
om spelletjes op te spelen, gezien dat ik
dingen had opgezocht over borstkanker.
Hij wist het dus toch al een hele tijd.’
Vond hij het erg dat je het niet eerder
had verteld?
‘Ik legde hem uit dat we hem daar niet
mee wilden belasten terwijl hij zelf zo
ziek was en dat we het hem zeker gingen
vertellen. Younes antwoordde “Ik begrijp
dat, mama” en kwam dicht bij me zitten.
“Ga je nu dood?”, vroeg hij huilend. Ik zei:

Kan kanker zich verspreiden
door punctie of biopsie?
Veel mensen zijn bezorgd dat kankercellen door een biopsie of
een andere chirurgische ingreep kunnen ontsnappen en zich verspreiden naar andere delen van het lichaam. Onterecht, zegt Mia
Slabbaert, chirurge: ‘Dat is een hardnekkige vrees van patiënten,
maar de kans op uitzaaiing door een biopsie is extreem laag.
Chirurgen volgen standaardprocedures en nemen voortdurend
maatregelen om te verhinderen dat kankercellen zich verspreiden bij een biopsie of bij het verwijderen van een tumor die als
kwaadaardig was gediagnosticeerd. Als er bijvoorbeeld op verschillende plaatsen biopsies worden weggenomen, gebruiken ze
telkens ander chirurgisch materiaal en indien nodig zelfs andere
methodes.’ Kankercellen die accidenteel toch terechtkomen in het
omliggende weefsel, zullen zich daar niet altijd kunnen nestelen;
tumorcellen gedijen immers niet overal en kunnen ook door eigen
immuuncellen worden opgeruimd. ‘Bovendien is een biopsie van
onschatbare waarde voor de patiënt,’ aldus Mia Slabbaert, ‘want
het is de beste manier om een definitieve kankerdiagnose te
stellen, om het stadium van de ziekte en de juiste behandeling te
bepalen. De voordelen van een biopsie wegen veel sterker door
dan eventuele risico’s.’

Saliha Berhili: ‘Ik vond wachten op de resultaten verschrikkelijk. Ik vertelde het niet aan mijn ouders, broers en zussen. Ik hou te
veel van hen om die pijn met hen te delen. Wat voor zin had het om ze samen met mij de stress van het wachten te laten dragen?
Om ze mee te laten verdrinken in onzekerheid?’

“We gaan allemaal op een dag dood maar
ik voel dat het niet nu is. Nu ben ik goed,
nu ga ik niet dood.”’
Hoe heb je tijdens Younes’ herstel de
ruimte gevonden om ook aan je eigen
herstel te werken?
‘Bednet (een vzw die ervoor zorgt dat zieke
kinderen en jongeren, via de computer thuis,
de les in hun eigen klas kunnen volgen, red.)
heeft voor ons gezin het verschil gemaakt.
Het heeft ervoor gezorgd dat Younes zijn

‘“Gaan we het allebei
halen, een van ons
beiden of geen van ons
beiden?” spookte door
mijn hoofd.’

normale leven weer kon opnemen en dat
ik aan mijn herstel kon werken. Terwijl
Younes in zijn kamer via Bednet les volgde,
kon ik de rust nemen die ik nodig had.’
Hoe gaat het nu met jullie?
‘We staan allebei een grote stap verder in
ons herstel. Younes gaat sinds mei terug
naar school en ik neem binnenkort mijn
job als leerkracht weer op. Voorlopig nog
niet voltijds omdat ik nog heel moe ben
en pijn heb aan mijn schouder als ik mijn
rechterarm beweeg. Ik probeer veel te
bewegen. Elke maandagnamiddag volg ik
herstellende yoga bij Akio, een Antwerpse
lotgenotengroep die mensen met kanker
samenbrengt en activiteiten voor hen
organiseert. Het is zo fijn om bij mensen
te zijn die hetzelfde hebben meegemaakt
en om elkaar geven. Lotgenoten horen
zeggen “Vijftien jaar geleden, tien jaar
geleden, vier jaar geleden”, geeft me hoop
dat ik dat binnen zoveel jaren ook zal kunnen zeggen.’

WETEN
? MEER
Over Bednet: https://bednet.be/
LEZEN
! MEER
• www.allesoverkanker.be/kinderen
• www.allesoverkanker.be/ouders-engrootouders-met-kanker
• www.allesoverkanker.be/werkhervattingen-kanker
• www.allesoverkanker.be/lotgenotengroepen
• www.allesoverkanker.be/activiteiten
• www.allesoverkanker.be/mensen-met-eenmigratieachtergrond

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom
in onze lezersrubriek (zie pagina 17).
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Keelkanker

ERIC
DESCHOENMAEKER
ZWEMT WEER NA
KEELKANKER

‘Contact met
lotgenoten doet
deugd’

Een hese stem die maar niet genas was een eerste signaal dat
Eric verder onderzoek nodig had. Dat bevestigde de diagnose:
keelkanker. Eric bleef niet bij de pakken zitten en wist: ik wil weer
fietsen. En zwemmen. En lotgenoten helpen. Het verhaal van een
dapper man.

Z

TEKST ELS PUT FOTO FILIP CLAESSENS

‘Zal ik nog kunnen fietsen, zo schoot door
mijn hoofd toen de kankerdiagnose viel,’
vertelt oud-politieman Eric Deschoenmaeker (70). Twee jaar na dat moment
besefte hij tijdens enkele hete zomerdagen
op vakantie in Frankrijk: ik wil ook weer
zwemmen. Het koele water in en niet bang
zijn om water in mijn luchtpijp te krijgen.’
Om te praten maakt Eric gebruik van een
spreekknopje dat in de opening van zijn
hals zit. Hij legt bij elk woord zijn rechterwijsvinger op het ronde schijfje, dat daar
met een doorschijnende kleefpleister vastgeplakt zit. Hij haalt de filter en drukknop
uit de halsstoma om me die te tonen. Het
knopje heeft een klepje dat de luchtpijp
afsluit terwijl hij praat, net zoals een
strottenhoofd. Zijn strottenhoofd werd
tijdens een operatie weggenomen omdat
er een kwaadaardig gezwel op zat. ‘Ik
had de keus’, vertelt hij verder, ‘tussen
bestralingen en een operatie. Maar als de
bestralingen de tumor niet weg kregen,
moest die operatie alsnog en dan was het
herstel veel moeilijker omdat al het weefsel rondom beschadigd zou zijn. Met een
operatie was de tumor meteen weg, en
mijn prognose beter. Die keuze was niet zo
moeilijk, ook al wist ik dat ik na de operatie niet meer gewoon zou kunnen praten.’

WEINIG ADEM, GEEN STEM
Het duurde even voor zijn diagnose duidelijk was, drie jaar geleden. Op een van
de vele weekends waar Eric en zijn vrouw
Annie graag van profiteren – weg met de
caravan en uren fietsen in het groen –
reageerde een kennis dat ze hem zo moeilijk kon verstaan omdat hij zo hees was.
Eric had toen nog niet beseft hoe ernstig
die heesheid was. Hij kreeg eerst een
kuur antibiotica die het hees-zijn leek te
verbeteren, al duurde dat niet lang. Na een
biopsie zei de neuskeeloorarts: ‘De biopsie

toont kwaadaardige cellen. Je hebt keelkanker. Maar ik heb ook wat beter nieuws:
je scan toont geen uitzaaiingen. We zijn er
vroeg bij’.
Eric vertelt verder: ‘Het voelde als een slag
in mijn gezicht. En de eerste gedachte die
door mijn hoofd schoot, was dus: zal ik
nog kunnen fietsen? Ik verklap je het antwoord: ja hoor, ik fiets nog heel Frankrijk
door van de Middellandse zee tot de Atlantische oceaan, langs het Canal du Midi
tot de monding van de Gironde! En deze
zomer fietsen we van Nantes naar Brest.
Zelfs zonder elektrische fiets, gewoon op
eigen kracht. Maar we kiezen wel voor de
jaagpaden en vlakke routes dicht bij rivieren en kanalen zodat ik niet bergop moet
fietsen. Dat is moeilijk. Trappen opgaan is
dat ook. Dan heb ik snel geen adem meer.’
‘Ik wist, als ik wakker word na de operatie
kan ik niet meer praten. Dat beangstigde
me. Maar ik ging niet onvoorbereid onder
het mes. De verpleegkundige van de afdeling had tijd genomen om me alles uit te
leggen.’ Eric steekt zijn duim omhoog:
‘Schitterend, al die informatie. En een
lotgenoot was met me komen praten. Als
zij dat kan, weer praten en haar leven weer
opnemen, dan kan ik dat ook, was mijn
reactie. Al die informatie gaf me moed om
de operatie te ondergaan.’
‘Nadien heb ik wel flink in de put gezeten.

Ik kon niet slapen, maakte veel slijm en
speeksel aan en hoestte voortdurend. Mijn
huid genas niet goed en ik kon nauwelijks uit mijn bed. Ik had er ook geen
adem voor. Alles putte me uit en ik werd
down. Ik dacht toen echt: ik was beter
weg geweest. Ik had dat beter niet laten
doen. De dagen duurden lang, ik kon niet
praten, het leven leek geen zin te hebben.
Maar Annie was er elke dag. En Paul, een
lotgenoot, kwam met me praten en gaf
me moed. Ook de psychologe polste hoe
het met me ging. Stilaan ging het beter en
zeven weken later, in plaats van de verwachte drie weken, kon ik naar huis. Hoe
moeilijk die hersteltijd na de operatie ook
geweest was, zo makkelijk verliepen de
bestralingen. Mijn huid raakte niet geïrriteerd of verbrand, ik had geen slikproblemen, geen greintje last. Gelukkig! Waar ik
wel tijd voor nodig had, was de halsstoma
elke dag zelf verzorgen. Eerst deden de
verpleegkundigen dat, nadien mijn vrouw
en op een goede dag was ik er klaar voor
om dat zelf op te nemen.’

WEER LEREN PRATEN
Erics zoon had voor een tablet gezorgd met
daarop een spraakmodule. Daarop kon Eric
na de operatie woorden intikken die de
computer uitsprak. En hij had een bord
met een stift om boodschappen op te
schrijven. ‘Als ik iets wou vragen, kon ik
niets zeggen, hé. Dan moest ik me op een
andere manier laten horen’, vertelt hij en
hij klapt twee keer in zijn handen. Dat klinkt
luid en hard. ‘Ik heb er een verpleegster mee
overdonderd’, bekent hij, ‘door zo hard in
mijn handen te klappen. Maar hoe moest
ik anders laten weten dat ik iets wou vragen
als ze niet naar me keek? Ik heb ook een
fluitje om aandacht te vragen wanneer dat
nodig is, maar dat klinkt nog agressiever.’
Twee maanden na de operatie was het tijd
om naar de logopediste te gaan om weer te
leren spreken. Eric: ‘Dat ging heel erg vlot,
ik ben maar enkele keren bij haar geweest.

‘Als ik in het ziekenhuis iets wou vragen, kon ik
niets zeggen, hé. Dan moest ik me op een andere
manier laten horen’, vertelt Eric en hij klapt twee
keer in zijn handen.

LEVEN

11

12

KEELKANKER

Spraakmogelijkheden

Spreken zonder
stembanden? Het kan
De gevolgen zijn groot voor wie geen strottenhoofd meer heeft na
keelkanker: hun eigen stem zijn de mensen kwijt, maar ze kunnen
wel opnieuw leren spreken. De meest voorkomende manier om
opnieuw te praten is met een stemprothese, een ventieltje in de
luchtpijp dat je dicht duwt om te praten. Vaak leren mensen ook
slokdarmspraak aan, dat is praten zonder hulpmiddelen door lucht
te happen. Ten slotte is er ook de elektrolarynx, een elektrisch apparaatje dat een elektronisch stemgeluid geeft.
Lees hier meer over de mogelijkheden om te spreken:
www.allesoverkanker.be/spreken-na-een-laryngectomie

Eric Deschoenmaeker: ‘Leren spreken ging heel erg vlot, ik ben maar enkele keren bij de logopediste
geweest. Eerst liet ze me oefenen met spreken met het stemknopje, nadien om meer tonaliteit in
mijn zinnen te leggen en nog wat later leerde ze me trucjes om beter te kunnen ruiken.’

Eerst liet ze me oefenen met spreken
met het stemknopje, nadien om meer
tonaliteit in mijn zinnen te leggen en nog
wat later leerde ze me trucjes om beter te
kunnen ruiken. En het werkt, ik kan weer
de heerlijke aroma’s van een glas wijn
opsnuiven. Ik spreek met een stemknopje,
andere gelaryngectomeerden – mensen
zonder strottenhoofd – spreken met
slokdarmspraak, met een handsfree-stemknopje of met een servo, een elektrisch
apparaat dat trillingen omzet in geluid (zie
ook kader hierboven).’
‘Ik heb mijn gewoontes wat moeten
aanpassen. Zo kan ik niet tegelijk praten
en dingen doen omdat ik één hand nodig
heb om te kunnen spreken. Eten en praten
gaat ook niet samen, dat deel neemt mijn
vrouw dus voor haar rekening. En als er
veel lawaai is, probeer ik niet te praten.
Daar raak ik toch niet bovenuit.’

‘Waar ik niet direct
klaar voor was, was de
halsstoma elke dag zelf
verzorgen.’

ZWEMMEN
Zwemmen, dat wou ik dus ook weer.
Tijdens een studiedag van de lotgenotengroep Gelaryngectomeerden VlaamsBrabant raakte ik in gesprek met een
lotgenoot uit Nederland die vertelde over
zwemlessen met aangepast materiaal voor
laryngectomiepatiënten, met een snorkel
aangepast aan een tracheostoma (een
kunstmatige opening in de hals of halsstoma,
red.): een larkel. Zo kan er geen water in
je luchtpijp stromen als je zwemt. Ik ben
ondertussen drie keer op zwemles geweest
in Amersfoort, een dikke twee uur rijden
van bij ons. De eerste keer was ik super
enthousiast, de andere keren wou het niet
zo goed lukken en hoestte ik veel. Het
is wennen en vertrouwen krijgen dat ik
veilig ben in het water. Maar ik kijk ernaar
uit om naar de volgende les te gaan.
En ik wou iets doen voor lotgenoten. De
Leuvense lotgenotengroep zocht leden:
ik heb me aangemeld als bestuurslid, en
ook mijn vrouw is er actief. En toen een
collega-bestuurslid wegviel, heb ik ook de
taak van patiëntenbezoeker opgenomen
zodat de groep aan alle nood aan lotgenotencontact tegemoet kan komen. Ik
ben op cursus gegaan bij Kom op tegen
Kanker om dat patiëntencontact goed te
kunnen doen en ik ga in het ziekenhuis

Eric Deschoenmaeker: ‘Zwemmen, dat wou
ik dus ook weer. Een lotgenoot uit Nederland
vertelde over een snorkel aangepast aan een
halsstoma: een larkel. Zo kan er geen water in
je luchtpijp stromen als je zwemt.’

praten met patiënten na diagnose en na
een operatie. Ik weet hoeveel deugd dat
doet. En ik hoop hier in België een zwembad te vinden waar we zwemlessen voor
lotgenoten kunnen organiseren. Dat is
voor mij een einddoel!’

LEZEN
! MEER
• Lees meer over hoofdhalskanker:
www.allesoverkanker.be/hoofd-halskankers
• Zwemmen met een larkel:
https://pvhh.nl/nazorg/zwemmen/larkel/
• Vind een lotgenoot in uw buurt en laat
u ondersteunen door iemand die ook leeft
zonder stem: www.allesoverkanker.be/
lotgenotengroepen#voor-mensen-metstrottenhoofdkanker

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom
in onze lezersrubriek (zie pagina 17).

DE KANKERLIJN

Stel uw vraag of signaleer uw probleem
Vermoeidheid na kanker
Ik heb acute leukemie (ALL). Mijn stamceltransplantatie is nu al meer dan een
half jaar achter de rug, maar ik ben nog
altijd vermoeid, eigenlijk van ’s morgens
tot ’s avonds. Verbetert dat nog? En wat
helpt er?
Kankervermoeidheid is heel specifiek. Het
is een ongewoon en overdadig gevoel van
moeheid waarvan u met een aantal uren
extra slapen niet bent verlost. De meeste
mensen met kanker zijn vermoeid tijdens de
behandeling, al geeft sommige chemothe-

Er is iets te doen aan
vermoeidheid. Bespreek het
met uw behandelend arts.
MRI
Wat is een MRI en hoe verloopt dat?
Met een MR-scan of MRI (in het Engels
magnetic resonance imaging) wordt een
magnetisch veld opgewekt waarmee beelden
van het inwendige van het lichaam gemaakt
worden. Eigenlijk worden signalen uit het
lichaam opgevangen en door een krachtige
computer vertaald in een beeld. Er komen
geen röntgenstralen aan te pas en er komt
dus geen straling vrij. Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk.
Een MRI wordt soms gebruikt als aanvulling
op een röntgenonderzoek (een CT-scan bijv.),
zowel voor als na een ingreep, omdat er een
aantal tumoren (zeker niet alle) beter zichtbaar mee gemaakt kunnen worden. Een CT-scan
geeft een arts een overzicht van bijvoorbeeld
het hele boven- of onderlichaam. Een MRI
toont een kleiner deel van het lichaam, en
meer in detail.
Een MRI is veel duurder dan andere onderzoeksmethoden én duurt over het algemeen
lang. Door die beperkingen wordt meestal
zuinig omgesprongen met een MRI en wordt
magnetische resonantie alleen toegepast als
andere foto’s cruciale gegevens niet kunnen
leveren.
Bij een MRI ligt u in een smalle tunnel die
voor- en achteraan open is, en goed verlicht
en verlucht. Het MRI-toestel maakt relatief

rapie veel meer vermoeidheid dan andere.
Vaak blijft de vermoeidheid na de behandeling nog weken tot maanden aanslepen.
Af en toe horen we mensen met blijvende
klachten.
Er is echter wel degelijk iets te doen aan
vermoeidheid. Bespreek het daarom zeker
met uw behandelend arts of met andere
zorgverleners: de huisarts, verpleegkundige,
kinesitherapeut, psycholoog … Ze kunnen
samen met u naar een behandeling zoeken
of naar manieren om ermee om te gaan. Vermoeidheid aanpakken heeft vooral te maken
met een evenwicht vinden tussen energie
sparen en in beweging blijven. Uitzoeken
wat voor u werkt en wat niet, kan wat tijd
vragen. Een paar tips:
• Herbekijk uw streefdoelen, en stel uw
verwachtingen bij.
• Herverdeel de huishoudelijke taken en
vraag hulp.

veel lawaai. Het maakt harde, kloppende
geluiden waardoor u oordopjes en/of een
koptelefoon krijgt om het ongemak te
verminderen. Het onderzoek kan tot een uur
duren, dat hangt af van het te onderzoeken
lichaamsdeel. Als u een prothese, stents,
een oorimplantaat, metaalsplinter in oog of
hersens, of andere vreemde objecten in het
lichaam hebt of tattoos (er zit metaal in sommige inkten), meld dit dan aan de behandelend arts. Omdat de scanner een krachtige
magneet is, zal u mogelijk geen MRI kunnen
krijgen als u metalen voorwerpen zoals een
pacemaker in uw lichaam heeft. Een tandbeugel, knie- of heupprotheses, stents of
tattoos vormen normaal geen probleem.
Lees meer over andere beeldvormingsonderzoeken: www.allesoverkanker.be/diagnosebeeldvorming. U vindt er ook een geluidsopname van een MRI om een idee te hebben
van de geluiden die u kunt verwachten.

• Maak een dagplanning in functie van de
activiteit die u het meeste energie vraagt.
• Verdeel de huishoudelijke taken over de
week en doe elke dag een beetje.
• Tref op een betere dag voorbereidingen
om ook op de dagen waarop het moeilijker
gaat voldoende eten te hebben (porties
invriezen, kant-en-klare maaltijden kopen,
eenvoudig koken …)
• Probeer (tijdelijk) andere hobby’s, iets wat
past in uw veranderende levensritme.
• Bouw uw conditie heel geleidelijk aan op.
Ook oncorevalidatie kan helpen om mentaal en lichamelijk te recupereren.
Meer tips op www.allesoverkanker.be/praktische-tips-bij-vermoeidheid
Lees ook www.allesoverkanker.be/aanpakvan-vermoeidheid-bij-en-na-kanker en
www.allesoverkanker.be/oncorevalidatie

De Kankerlijn
Stel uw vraag
of signaleer uw probleem
We geven hier een antwoord op enkele
van de meest gestelde vragen aan de
Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.
Voor een anoniem luisterend oor,
deskundig advies of een bemoedigend
gesprek:
• bel 0800 35 445 (elke werkdag van 9 tot
12 uur en van 13 tot 17 uur)
• mail op www.kankerlijn.be
• chat op www.kankerlijn.be
O.a. voor informatie over financiële hulp
en andere sociale voorzieningen,
thuiszorg, palliatieve zorg en over wetenschappelijke, medische en psychologische
aspecten van kanker.
De Kankerlijn hoort ook graag waar u het
moeilijk mee hebt als u of iemand in uw
omgeving kanker heeft. Zo kunnen wij
problemen detecteren en waar mogelijk voor
structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën
en suggesties om de zorg te verbeteren zijn
welkom. Laat het ons weten!
Samenstelling: Griet Van de Walle
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Longkanker

‘Ik leef graag,
dus ik doe mijn best
om hier nog een hele
tijd rond te lopen’

PETER VAN DER ELST

‘Toen ze me vroegen of ik mijn verhaal wou vertellen omdat andere
patiënten er misschien iets positiefs uit kunnen halen, twijfelde
ik geen seconde.’ Zo opent Peter Van Der Elst, 51 en sinds twee
jaar longkankerpatiënt met uitzaaiingen, ons gesprek. Het typeert
meteen hoe de man in het leven staat. ‘Het is zo belangrijk om
positief te blijven, al zijn er natuurlijk moeilijke momenten. Maar hoe
meer ik mijn leven van voor de ziekte kan leiden, hoe minder ik met
mijn ziekte bezig ben. En dat helpt mij enorm.’
TEKST LIES VANDENBERGHE FOTO LIEVEN VAN ASSCHE

E

Een hardnekkige hoest, daar begon het in
april 2016 mee. Peter Van Der Elst maakte
zich er niet de minste zorgen over, net
zomin als zijn huisdokter. Tot die na
verloop van tijd toch een foto liet nemen
van Peters longen. Er was ‘iets’ te zien, dus
werd hij doorverwezen voor een CT-scan.
‘Longkanker, zo luidde het verdict’, vertelt
Peter. ‘Ik wist niet wat ik hoorde, want
ik had eigenlijk nergens last van, op die
hoest na. Op de foto’s leek het of er een
kerstbal aan een vliesje in mijn longen
hing: een bolvormig kankergezwel van 32
millimeter doorsnee.’
Verschillende onderzoeken in het UZ
Leuven volgden. ‘Na elk onderzoek kreeg
ik slecht en nog slechter nieuws. Ik bleek
uitzaaiingen te hebben in de nek, het
borstbeen en de hersenen.’ De specialisten
waren duidelijk: ze konden de longkanker
misschien wel onder controle houden,
maar van genezing zou nooit nog sprake
zijn. Dat nieuws hakte er hard in. ‘Ik sliep
niet meer en was dag en nacht alleen met
mijn ziekte en de onderzoeken bezig.
Vooral dat ik nooit nog gezond zou zijn,
vond ik een zware noot om te kraken. Autorijden mag ik niet meer door de letsels in
mijn hersens; het vliegtuig nemen is uit
den boze door de kans op een epileptische
aanval. En dat terwijl mijn vrouw en ik zo
graag reizen. Het zijn dingen die zwaar
doorwegen in je leven van elke dag.’
De behandeling bestond eerst uit een
zware chemokuur van vier maanden. ‘De
behandeling op zich viel mee’, vertelt
Peter. ‘Ik was wel wat misselijk en loom en

kon moeilijk naar de wc gaan, maar doodziek was ik zeker niet. En ik verloor wel
mijn haar op mijn benen en armen, maar
op mijn hoofd dunde het alleen uit.’ Gelukkig volgde na die eerste cyclus chemo
eindelijk voor het eerst wat goed nieuws.
De longtumor en de uitzaaiingen waren
fel verminderd in omvang, het letsel in de
nek was zelfs verdwenen. Het medische
team besloot over te gaan op een onderhoudsbehandeling met chemo (zie kader
p.16, red.) – om de drie weken een infuus.
‘Zolang de resultaten goed blijven, zo
zeiden ze. Ik dacht meteen: oké, dan kan
ik weer aan het werk. Thuis piekerde ik te
veel. Ik wou afleiding.’
Peter werkt intussen 28 jaar als kok in de
grootkeuken van het UZ Leuven, waar hij
instaat voor de bereiding van negenduizend maaltijden per dag voor personeel
en patiënten. ‘Ik doe mijn werk nog met
evenveel plezier als op mijn eerste dag.
Maar ik moest eerst op medisch onderzoek om de toestemming te krijgen om
weer te werken. Ze waren bang dat ik
overmoedig was door de goede resultaten,
dat ik te veel hooi op mijn vork nam. Ik
kon de dame in kwestie er gelukkig van

overtuigen dat mijn werk nu nog een extra
dimensie heeft gekregen: het zorgt ervoor
dat ik me op iets moet concentreren, waardoor ik alles even kan vergeten. Dat ik met
de fiets naar onze afspraak was gekomen,
heeft haar over de streep gehaald.’
Peter mocht het proberen, halftijds. Na
vier maanden ging hij zelfs voltijds aan de
slag. ‘Ik wou er volledig bij horen op het
werk, en gelukkig had de medische dienst
daar oren naar. Ik had ook geluk voor de
praktische regelingen dat ik in het ziekenhuis werk waar ik word behandeld. De ene
dag ging ik na mijn werk mijn bloed laten
testen, de volgende dag kreeg ik na mijn
werk mijn infuus: perfect georganiseerd.
Het geldt zeker niet voor iedereen, maar
ik weet intussen dat mijn job me de moed
geeft om door te gaan, ook als ik weer eens
minder goed nieuws krijg in het ziekenhuis.’

TUMOR BEWAKEN
Na een jaar bleek dat de onderhoudsbehandeling met chemotherapie zijn werk niet
meer naar behoren deed. Vooral de letsels
in de hersenen baarden de dokters zorgen.
‘Er zaten drie gezwellen die al 1,5 centimeter groot waren. Er werd overgegaan op
bestralingen. Ik kreeg een masker op maat
toegemeten: elk letsel moest drie keer
gedurende 20 seconden worden bestraald.
Je moet daar doodstil voor liggen, zodat
ze precies de juiste plek kunnen bestralen
zonder andere hersendelen te beschadigen, met een gezichtsmasker op waardoor
je alleen maar licht en donker kunt waarnemen. Tweeënhalf uur heb ik op die tafel
gelegen, een verschrikkelijke ervaring.
Maar het was een noodzakelijk kwaad.’
Vervolgens werd er immunotherapie
opgestart. ‘Weer kreeg ik een infuus, nu
om de twee weken. Chemotherapie maakt
alles kapot, niet alleen de slechte cellen
maar ook de goede. Dat is anders bij immunotherapie: die zet het lichaam ertoe
aan de kankercellen te herkennen én te

‘Ik sliep niet meer en was dag en nacht alleen met
mijn ziekte en de onderzoeken bezig. Vooral dat
ik nooit nog gezond zou zijn, vond ik een zware
noot om te kraken.’
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LONGKANKER

Medisch

Onderhoudsbehandeling
Een onderhoudsbehandeling is een behandeling die
wordt gegeven na de eerste (primaire) behandeling.
Een onderhoudsbehandeling is het langer doorgaan
met een behandeling (chemotherapie of immunotherapie bijvoorbeeld) om het effect ervan te
bestendigen en zo de ziekte langer onder controle te
houden of te beschermen tegen herval.

Peter Van Der Elst: ‘Als ik slecht nieuws krijg, zonder ik me eerst altijd even af. Dan laten mijn vrouw en ik elkaar wat gerust.
Vervolgens praten we er samen over en dan gaan we weer gewoon door. Want dat is wat me helpt. Tegen die hoofdpijn bijvoorbeeld helpt geen pijnstiller, maar mijn werkt leidt me af en helpt zo dus wel.’

bevechten. Ik heb er geen bijwerkingen
van, alleen ben ik heel moe. In de weekends slaap ik soms tot dertig uur.’
Elke negen weken wordt aan de hand van
een MRI- en CT-scan nagegaan of de behandeling zijn werk doet. Soms is er goed
nieuws, soms ook minder goed. ‘Na een
tijdje had ik rugpijn: bleek dat er een uitzaaiing zat in de bijnier, die door bestraling gelukkig helemaal verdwenen is. Op
dit moment slagen de dokters erin mijn
longtumor te bewaken, zoals ze dat zelf
zeggen. Alleen de letsels in de hersenen
krijgen ze niet onder controle. Sinds vorig
jaar heb ik geregeld hoofdpijn, en ik weet
intussen dat dat erop wijst dat de tumoren

‘“Kan ik tachtig worden?”,
vroeg ik ooit aan mijn
arts. “Neen”, zei hij.
Waarop ik dacht: dat
zullen we nog wel zien.’

weer groeien. Mijn hersenen zijn nog eens
bestraald, maar dat mogen ze niet te vaak
doen, dus neem ik nu ook een cortisonemedicijn. En zo is het altijd wel iets.’

GEWOON DOORGAAN
Toch blijft Peter het van de positieve kant
bekijken. ‘Kijk, ik ben ongeneeslijk ziek
en daar moet ik mee leven. Ik vertrouw op
de dokters en probeer voor de rest om zo
weinig mogelijk met mijn ziekte geconfronteerd te worden – wat kan omdat
ik weinig fysieke ongemakken heb. Ik
snooker nog steeds op hoog niveau en als
we op verplaatsing spelen, komen mijn
vrienden me halen. Ik wil me een e-bike
aanschaffen om naar het werk te fietsen.
Mijn vrouw en ik houden in de vakantie
honden bij van mensen die op vakantie
gaan en zorgen daar met hart en ziel voor.
En we zijn net terug van een weekje vakantie aan zee, waar we op drie dagen 160
kilometer hebben gefietst. Dat kan ik nog
allemaal, en daar focus ik me dan ook op.’
De ene dag gaat dat natuurlijk wat makkelijker dan de andere. ‘Ik ben geen held
en heb het vaak ook moeilijk. Als ik slecht
nieuws krijg, zonder ik me eerst altijd
even af. Dan laten mijn vrouw en ik elkaar

gerust, zodat we het wat kunnen verwerken. Vervolgens praten we er samen over
en dan gaan we weer gewoon door. Want
dat is wat me helpt. Tegen die hoofdpijn
bijvoorbeeld helpt geen pijnstiller, maar
mijn werkt leidt me af en helpt zo dus
wel. Hoe meer ik mijn gewone leven kan
leiden, hoe beter het met me gaat. Bang
voor de dood ben ik niet, maar ik leef wel
heel erg graag, dus ik doe mijn best om
hier nog zo lang mogelijk rond te lopen.
“Kan ik tachtig worden?”, vroeg ik ooit aan
mijn arts. “Neen”, zei hij. Waarop ik dacht:
dat zullen we nog wel zien.’ Peter lacht. ‘Ja,
ik krijg wel graag een uitdaging.’

LEZEN
! MEER
• Over longkanker:
www.allesoverkanker.be/longkanker
• Over immunotherapie:
www.allesoverkanker.be/immunotherapie

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom
in onze lezersrubriek (zie pagina 17).
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In Echo plukt de redactie van Leven
opmerkelijke citaten uit de pers.
De redactie neemt over deze
uitspraken geen standpunt in.
SAMENSTELLING:
GRIET VAN DE WALLE

‘Mijn lymfeklierkanker is mijn ongewenste
compagnon de route sedert acht jaar en voor altijd.’
Mia Jespers

UIT LEVEN 79

‘Kanker stopt niet als je niet langer kaal bent. Dan
begint vaak nog een lange, zeer moeilijke weg.’

MARJAN MEGANCK
Ik voelde meteen een zekere verbondenheid met het verhaal van Marjan Meganck.
Hoewel ze veel jonger is dan ik (ik ben
74 jaar) voel ik dat we allebei een gelijkaardige manier gevonden hebben om in
evenwicht te blijven.
Vechten vind ik energieverspilling in
mijn geval: de kanker zal steeds opnieuw
blijven opduiken.
Ik hou het liever rustiger: mijn kanker is
een feit, ik wil uitkijken wat de kanker en
de behandeling teweegbrengen. Misschien
komt dat omdat ik geen fysieke pijn gehad
heb, veeleer ‘last’ van de behandelingen
en nevenwerkingen. Sindsdien streef ik
ernaar om zo gezond mogelijk te leven en
te functioneren, geen risico’s te nemen,
voldoende te rusten en te genieten van
wat ik heb. Dat is een hele rijkdom!
Mijn lymfeklierkanker is mijn ongewenste
compagnon de route sedert acht jaar en
voor altijd. Nu houdt hij zich weer gedeisd
door de nieuwe medicatie die ik sedert
één jaar al mag nemen. Ik ben een tevreden mens, niet alleen omdat ik dankzij
de achtereenvolgende behandelingen
nog leef, maar ook door de rijkdom aan
ervaringen en inzichten. Vooral, om de
woorden van Marjan te beamen: er moet

niets, alleen het positieve vasthouden,
doseren, (over)vermoeidheid vermijden
want dat lokt een ‘weerbots’ uit!
‘Luister naar uw lichaam’ zei een piepjonge dokter me ooit wijselijk. Hij heeft
gelijk, want we moeten ons hoeden voor
roofbouw op ons kwetsbare lichaam en
voldoende energie vrijhouden om de
behandeling (in mijn geval) of het herstel
alle kans te geven.
Het ga je goed, Marjan! Daar supporter ik
voor…
Mia Jespers, Rotselaar

KAMIEL TROUBLEYN (1)
Dank voor deze getuigenis Kamiel. Twaalf
jaar terug werd ik ook met uitgezaaide
prostaatkanker gediagnostiseerd op 48
jaar. Ben nog steeds alive and kicking! Keep
the good vibes rolling, Kamiel!
Eric Veracx, op Facebook

KAMIEL TROUBLEYN (2)
Vorig jaar werd bij mijn pa ook uitgezaaide
prostaatkanker vastgesteld. Positieve
verhalen zijn nodig en superbelangrijk!
Helaas heeft mijn mama vorig jaar de
strijd verloren. Dan is het moeilijk om
altijd maar positief te zijn.
An De Clerck, op Facebook

VAN PARTNER TOT
MANTELZORGER
Geef een mantelzorger (zie Leven 78, red.)
eens een schouderklop, vraag eens hoe het
met hem/haar gaat. Dit doet deugd, dikwijls lucht het op dat ook zij eens kunnen
vertellen hoe het met hen gaat, ze hebben
het zelf ook niet makkelijk. Dikke schouderklop aan alle mensen naast iemand
met kanker, jullie zijn kanjers.
Hendrik Braeken, op Facebook

Uw lezersbrief ook hier? Schrijf naar Brievenbus Leven,
Koningsstraat 217, 1210 Brussel, of e-mail brievenbus@komoptegenkanker.be
SAMENSTELLING: GRIET VAN DE WALLE
Twitter: @KOTKanker, Facebook: @komoptegenkanker

Brenda Bertels, jongvolwassene met kanker, in
Gazet Van Antwerpen, 30 mei

‘Ik was er niet op voorbereid dat ik door kanker
te krijgen andere mensen verdriet deed. Er bleken
ineens mensen te zijn die om een of andere onverklaarbare reden wilden dat ik zou blijven leven,
zo stelde ik vast. Zij hebben me gedragen in die
moeilijke tijd, en daarvoor zal ik altijd heel erg
dankbaar blijven.’
Jan Mertens in MO*, 25 juni 2018

‘Voorbij gaat het nooit, maar ooit gaat het beter.
Je kunt je weer goed voelen, maar het zal minder
onbezonnen zijn, minder onbezorgd ook. Het is
alsof je een schaduw meeneemt.’
Claire Tillekaerts, verloor haar man, haar dochter
en kreeg borstkanker, in De Morgen, 25 juni 2018

Voor de chemobehandeling
moest ze (zijn dochter, red.)
naar hetzelfde ziekenhuis
waar op dat moment ook
haar moeder lag. Dat was
lastig: je vertelt iemand die
zo ziek is niet dat haar kind
er ook ligt. Godzijdank heeft
mijn dochter het overleefd.
Pierry Kompany, vader van Vincent, in Humo,
10 juli 2018

‘Er mag best wat meer respect zijn voor mensen
met chronische aandoeningen. Blikken van
mensen die denken dat we ‘profiteurs’ zijn, zijn
ons niet vreemd. Meer nog: sommigen beweren
dat we heus allemaal weer aan het werk kunnen
aangezien we ons de ‘luxe’ permitteren aan yoga
te doen. Zulke uitspraken kwetsen. Na een yogales
moet ik bijvoorbeeld extra rust en zorg inlassen.
Vel geen oordeel over mensen, want het is slechts
een momentopname. We kampen immers dikwijls
met problemen die niemand ziet en lopen er niet
mee te koop.’
Joke Lens in Het Nieuwsblad, 29 juni

‘Kanker confronteert je met de eindigheid van
het leven. En in dat leven had ik alleen nog maar
gezorgd voor een ander. Dat schudde me wakker:
ik wilde weer leven en ondernemen.’
Ann Spreuwels, in Het Laatste Nieuws, 7 juli 2018
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Kris Van Lint krijgt chemotherapie in pilvorm:

‘IK WIL DE REGISSEUR
VAN MIJN LIJF
EN LEVEN BLIJVEN’
‘Gelukkig heb ik een grote mond’, grapt Kris Van Lint (67) als
ze de pillen toont die ze elke morgen en avond moet slikken.
Zestien per dag: ‘s morgens acht en ’s avonds acht. Kris heeft
eierstokkanker en krijgt chemotherapie in pilvorm. Vandaag
gaat ze in het ziekenhuis op raadpleging bij de medisch
oncoloog die haar opvolgt.
13.00

13.30

GENIETEN VAN DE TUIN

CHEMOPILLEN TONEN

W

TEKST FREDERIKA HOSTENS FOTO FILIP CLAESSENS

We treffen Kris aan in haar tuin, een
oase van rust waar ze met veel toewijding voor haar planten en bloemen
zorgt. ‘Als ik opgenomen word in het
ziekenhuis, dring ik altijd aan om zo
snel mogelijk terug naar huis te mogen.
Ik recupereer hier sneller. Niets zaliger
dan ’s morgens samen met mijn man
Eric ontbijten op het terras, naar de
vogels luisteren en naar de eekhoorns,
vlinders en libellen kijken.’

EIERSTOKKANKER

14.25

NAAR HET ZIEKENHUIS

Dertig jaar geleden werd Kris behandeld
voor borstkanker. ‘De jaarlijkse controleonderzoeken waren na een tijd een vast
ritueel geworden waar ik niet langer van
wakker lag. In februari 2015 zaten er bij
de bespreking van de onderzoeken plots
drie dokters voor mij in plaats van één.
Voor mij een teken aan de wand dat er
iets niet pluis was. Wat zeg ik, niet pluis?
Er was iets grondig mis: mijn tumormarkers (zie kader p.19, red.) waren enorm
gestegen.’
‘Na een hele batterij onderzoeken luidde
de diagnose: eierstokkanker met uitzaaiingen in het buikvlies. De dokters stelden
voor om mijn eierstokken, baarmoeder,
het vetschort (een plooi van het buikvlies

die over de darmen hangt, red.) en een
deel van het buikvlies weg te halen. Ik
stemde daar niet meteen mee in.’

BEDENKTIJD
Kris stond erop om eerst alles even te
laten bezinken. ‘Mijn zus heeft in 1992
ook eierstokkanker gehad, zij is van de
ene operatie naar de andere gesukkeld en
van de ene chemokuur naar de andere.
De laatste jaren van haar leven was
haar levenskwaliteit nihil. Dat vond ik
geen optie. Eric en ik hadden een goed
gesprek met onze huisarts. Ik vulde ook
een negatieve wilsverklaring in (zie
kader p.19, red.). Dat gaf me rust. Ik wil
op elk moment de regisseur van mijn
eigen lijf en leven blijven.’
Na een korte bedenktijd gaf Kris toch
haar fiat voor de operatie. ‘Ik greep de
kans die me werd aangereikt. Na de
operatie volgde chemotherapie. Het
was een loodzware periode, ik kon niets
binnenhouden. Maar tegen de zomer
waren de tumormarkers wel gezakt tot
16. Een jaar later begon het cijfer weer te
stijgen, tegen oktober 2017 bedroeg het
300. Op een scan waren ook twee kleine
tumoren tegen de lever te zien. De medisch oncoloog stelde voor om opnieuw

?

Negatieve wilsverklaring?

In een negatieve wilsverklaring legt u vast welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wenst wanneer u het zelf niet meer kunt vragen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over het weigeren van kunstmatig toedienen
van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing ...
Meer info: www.leif.be/vragen-antwoorden/negatieve-wilsverklaring.

?
14.40

AANMELDEN

14.50

KATHETER SPOELEN

15.00

MET ZORGTEAM

BRCA?

FOLDERS AANVULLEN

Tumormarkers?

Vrouwen die drager zijn van een
afwijking in het BRCA1- of BRCA2-gen
lopen een sterk verhoogd risico om
borstkanker en eierstokkanker te
krijgen.
Ook mannen die drager zijn van het
defecte gen hebben een verhoogde
kans op bepaalde vormen van kanker.
Meer info: www.allesoverkanker.be/
borstkankergenen-brca-en-erfelijkheid.

Tumormarkers zijn stoffen, meestal
eiwitten, die het lichaam maakt als
reactie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden. Ze kunnen
worden gemeten in bloed, urine, hersenvocht of weefsel. Ze kunnen artsen
soms helpen een diagnose te stellen,
of iets vertellen over het verloop
van een ziekte, of een behandeling
aanslaat en of de kanker na de behandeling wegblijft of terugkeert. Er
worden op dit moment een dertigtal
tumormarkers gebruikt voor verschillende kankers. Bij eierstokkanker heet
de belangrijkste tumormarker CA 125.

te starten met chemotherapie. Van
begin januari tot eind april 2018 kreeg ik
afwisselend zware en lichte chemo, in
totaal twaalf kuren. Opnieuw sloeg de
chemo aan: begin mei was in mijn bloed
en op de scans geen tumoractiviteit
meer te bespeuren. Eric en ik haalden
opnieuw opgelucht adem.’

oncologie om haar poortkatheters te
laten spoelen. ‘Ik heb er twee: één ter
hoogte van het sleutelbeen en één in
de buikstreek. Die tweede was nodig
omdat bij de operatie in 2015 ook chemo
is toegediend via de buik.’ Het is een
hartelijk weerzien met het team van
het dagziekenhuis. Kris kent intussen
bijna iedereen die er werkt. ‘Allemaal
schatten van mensen die goed voor me
zorgen’, glimlacht Kris. En nu er toch
een fotograaf in de buurt is, waarom
niet eens samen met al die schatten op
de foto gaan?

VRIJWILLIGERSWERK

15.05

?

Sinds begin juni krijgt Kris chemotherapie in pilvorm. ‘Het doel ervan is de
terugkeer van de kanker uit te stellen’,
legt Kris uit. Ze neemt ons mee naar haar
keuken en toont de pillen. ‘Ik moet er
acht ’s morgens nemen en acht ’s avonds,
een uur na het eten. Nadat ik ze ingenomen heb, mag ik twee uur lang niet
eten.’ Kris kijkt op haar uurwerk. ‘Oei,
nu moeten we dringend naar het ziekenhuis vertrekken!’ Eric gaat mee met een
dubbele agenda: hij wil de consultatie
bij de medisch oncoloog bijwonen en
tussendoor de displays met brochures
van Kom op tegen Kanker in orde brengen. ‘Ik ben logistiek vrijwilliger’, vertelt
Eric. ‘Kris is zorgvrijwilligster bij het
inloophuis Alegria in Turnhout.’
Terwijl Eric zich over de displays ontfermt, gaat Kris naar het dagziekenhuis

ERFELIJK BELAST
Op weg naar de raadpleging oncologie
gaat Kris op zoek naar Eric, nog altijd
druk in de weer met de displays. Kris
en Eric nemen plaats in de wachtzaal.
Op de muur achter hen lezen we: ‘Wat
brengt mij troost? Blijde gedachten’. Alle
behandelingen die Kris al achter de rug
heeft, hebben haar gretigheid om van
het leven te genieten niet aangetast.
Maar uiteraard komen ook soms minder
blijde gedachten in haar op.
‘De moeilijkste periode vond ik die van
het erfelijkheidsonderzoek. Vlak voor bij
mij eierstokkanker werd vastgesteld, had

LEVEN

19

20

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN

KRIS:

‘Eric en ik hadden een goed gesprek met onze
huisarts. Ik vulde ook een negatieve wilsverklaring in.
Dat gaf me rust.’
15.15

SAMEN WACHTEN

15.25

BLOEDDRUK METEN

de dochter van mijn overleden zus een
erfelijkheidsonderzoek aangevraagd
omdat ze vermoedde dat haar moeder
draagster was van een afwijking in het
BRCA1-gen (zie kader p.19, red.) en zij dus
misschien ook. Haar vermoeden werd
bevestigd. Ook haar broer bleek drager
van het defecte gen. Ik vertelde dat aan
mijn behandelend arts, die mij, onze
dochter en onze zoon hetzelfde onderzoek aanraadde. Toen ik vernam dat ik
draagster ben van het defecte gen, wenste
ik maar één ding: dat ik het niet had doorgegeven aan onze twee kinderen. Gelukkig is het bij geen van beiden aanwezig.’

REISPLANNEN

15.30

17.30

VRAGEN OVERLOPEN

MET CHEMOSCHRIFT

Langer doorbomen over de blijde en
minder blijde gedachten kunnen we
nu niet, want dokter Gino Pelgrims
komt Kris en Eric ophalen. Hij volgt als
medisch oncoloog Kris mee op sinds ze
behandeld wordt voor eierstokkanker.
Kris vertelt hem dat ze soms een heel
lage bloeddruk heeft. Dat was ook al zo
voor ze de chemopillen nam. De dokter
geeft haar enkele tips. Plots gaat Kris op
het puntje van haar stoel zitten. ‘Eric en
ik zijn ingeschreven voor een groepsreis
naar Andalusië’, zegt ze. ‘Vind je het oké
dat ik meega?’ ‘Het lijkt erop dat je de
pillen tot nu toe goed verdraagt’, antwoordt dokter Pelgrims. ‘Ik zie dus geen
enkele reden om die reis te annuleren.’
Er verschijnt een brede glimlach op Kris’
en Erics gezicht. Reizen betekent nu
eenmaal veel voor hen.

NEVENWERKINGEN
Kris informeert wanneer haar volgende
afspraak is. ‘Om eventuele nevenwerkingen van de chemopillen snel te
detecteren en op te volgen, zie ik je
graag elke maand’, legt dokter Pelgrims
uit. ‘De dag voor je op consultatie komt,
is een bloedafname nodig zodat ik zicht
heb op je lever- en nierwaarden en het
aantal witte en rode bloedcellen.’
Kris en Eric nemen afscheid van dokter

Pelgrims. Aan de balie maken ze de
afspraak voor binnen een maand. ‘Weet
je waarom ik dokter Pelgrims zo graag
heb?’, fluistert Kris. ‘Hij draait niet rond
de pot. Hij heeft me vroeger al uitgelegd
dat de chemopillen die ik nu neem
vervelende nevenwerkingen kunnen
veroorzaken. Ik heb met dokter Pelgrims
afgesproken dat ik de pillen blijf nemen
zolang ik de nevenwerkingen kan verdragen. Zodra ik er te veel last van zou
hebben, stop ik ermee.’

GULZIG LEVEN
Op de terugrit zitten Kris en Eric met hun
gedachten al in Andalusië. Weer thuis
zet Eric koffie en vult Kris haar ‘chemoschriftje’ aan. Ze houdt daarin bij wat de
dokters zeggen, hoe ze zich voelt, wat de
resultaten waren van de onderzoeken …
Kris legt haar pen neer en kijkt mijmerend rond. ‘Soms zeggen de mensen me:
“Amai, jij ziet er goed uit. Ben jij wel ziek?”
Natuurlijk ben ik ziek. Ik weet dat ik een
tikkende tijdbom ben: de kanker kan elk
moment terugkomen. Maar wil dat zeggen dat ik in de zetel moet gaan zitten
om me continu af te vragen wanneer
en hoe de kanker zal terugkomen? Dat
vind ik niet te doen. Neen, ik blijf liever
gulzig van het leven genieten.’
Met dank aan het AZ Turnhout dat ons
toeliet deze reportage te maken

INFO
! MEER
• www.allesoverkanker.be/borstkanker
• www.allesoverkanker.be/eierstokkanker
• www.komoptegenkanker.be/wordvrijwilliger

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom
in onze lezersrubriek (zie pagina 17).

PLUS

Lees de verhalen uit Leven ook op www.allesoverkanker.be/leven
Samenstelling: Griet Van de Walle

NIEUWE BOEKEN

• Wills kracht, aangrijpend stripverhaal (graphic novel)
over de strijd van Willems geliefde tegen kanker.
Willem Ritstier, uitgeverij Subq, 2017, 168 p.
• Draai niet om de dood heen, persoonlijke verhalen en
praktische tips voor wanneer een dierbare naaste uit het
ziekenhuis wordt ontslagen en thuis zal sterven. Het boek
dat de auteur had willen lezen toen haar man steeds zieker
werd en doodging.
Frederiek Weeda, uitgeverij Nieuwezijds, 2018, 109 p.

Meer boeken vindt u op www.allesoverkanker/boeken.
U kunt ook bij de Kankerlijn terecht met vragen over
boeken over specifieke onderwerpen:
bel 0800 35 445 of stuur een e-mail naar
kankerlijn@komoptegenkanker.be.

• Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden
van verliesverwerking, een boek om kinderen en
jongeren te steunen bij een rouwproces.
Mariken Spuij, uitgeverij Nieuwezijds, 2017, 264 p.
• Gevoel voor tumor, een humoristisch boek boordevol
situaties met voor jonge kankerpatiënten herkenbare
situaties. Van dit boek werd in het voorjaar 2018 de
tv-serie uitgezonden op Eén.
Leander Verdievel, Uitgeverij Lannoo, 2018, 192 p.
• Kanker krijgt me niet klein, een feelgoodwerkboek om u
bij te staan op uw weg naar genezing. Praktische informatie
over hoe u bewust eet, goed beweegt en gezond leeft.
Odile Fernandez, uitgeverij Deltas, 2018, 269 p.

18 OKTOBER:
DAG TEGEN KANKER
Op donderdag 18 oktober is het Dag tegen Kanker, de dag
vol solidariteit waarop we alle mensen oproepen om hun
medeleven en verbondenheid te tonen met kankerpatiënten. Moet u die dag in het ziekenhuis zijn, dan zult u
ongetwijfeld de vrijwilligers zien die gele lintjes uitdelen.
Of misschien is er op uw afdeling wel een interessante
of ontspannende activiteit? Ook woonzorgcentra, andere
zorgorganisaties, gemeenten, bedrijven enz. ondernemen
die dag actie. Alle details op www.dagtegenkanker.be.
Wat u ook kunt doen
• draag tijdens de Dag tegen Kanker het gele lintje
• deel een foto of berichtje met het gele lintje via
Facebook, Twitter of Instagram en gebruik de tag
#dagtegenkanker
• of stuur een gratis kaartje naar een lotgenoot, een naaste
of hulpverlener via de website www.dagtegenkanker.be
(vanaf een week voor de Dag tegen Kanker).

Vakantiedagen
na meer dan
een jaar ziekte

Wie minder dan een jaar ziek
is, heeft het jaar erna recht op
evenveel dagen betaalde vakantie
als gewoonlijk – doorgaans is dat
in ons land vier weken.
Als u echter meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, is
het mogelijk dat u maar weinig vakantiedagen opbouwt.
Om toch aan een volledige vakantie van vier weken te
komen, zijn er de zogenaamde ‘seniorvakantiedagen’.
Wie 50+ is en meer dan een jaar ziek is geweest, kan die
aanvragen. Per dag seniorvakantie ontvangt u een seniorvakantie-uitkering. Die bedraagt 65% van uw loon en
wordt betaald door de RVA. U vindt op de website van de
RVA meer over de seniorvakantie en hoe ze aan te vragen:
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t106.

LEZERSENQUÊTE
Hartelijk dank voor uw massale reactie
op onze lezersenquête uit de vorige
Leven. We kregen zeker meer dan 1.000
enquêtes binnen, maar zijn nog volop
aan het tellen en de resultaten aan het
verwerken. In het volgende nummer van
Leven vertellen we u hierover zeker meer!

LEVEN
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Werken na kanker

MARLEEN JANSSEN GING WEER AAN DE SLAG MET
STEUN VAN WERKHERVATTINGSPROJECT RENTREE

‘Erkenning krijgen voor je
werk: dat is zo belangrijk’
Ondanks de inspanning die het haar dagelijks nog kost, is
Marleen Janssen (58) heel blij dat ze weer aan het werk is. Ze
kreeg twee keer borstkanker, en zegt resoluut: ‘Thuiszitten is
niet aan mij besteed’. Toen ze weer aan het werk wou, kreeg ze
begeleiding van Rentree, een werkhervattingsproject specifiek voor
kankerpatiënten.

M

TEKST ANNE ADÉ FOTO IVO HENDRIKX

Marleens verhaal is er een van vallen en
opstaan, en nogmaals opstaan. Tot voor
haar ziekte gaf ze als hoofverpleegkundige
bij het Wit-Gele Kruis Limburg leiding aan
een lokaal team verpleegkundigen. Maar
in 2009 werd een tumor in haar borst ontdekt. Marleen kreeg chemotherapie, een
operatie, bestraling, hormoontherapie en
ging na revalidatie weer aan de slag. Eerst
deeltijds, maar al snel weer fulltime. Te
snel, weet ze nu. ‘Ik had het gevoel dat ik
me moest bewijzen, en ik vloog er dus voor
de volle 100% weer in. Maar het viel me
te zwaar. Ik raakte oververmoeid, en ben
uiteindelijk moeten stoppen met werken.’
Kort daarop kreeg ze bij een geplande controle opnieuw slecht nieuws: de kanker
was teruggekeerd. Voor Marleen begon de
hele cyclus behandelingen van vooraf aan,
een zware dobber. ‘Na die tweede kankerdiagnose dacht ik dat werken niet meer
voor mij was.’ Maar de zin om aan de slag
te gaan, stak na een tijd toch weer de kop
op: ‘Ik miste mijn werk te erg. Ik had er
altijd gestaan voor mijn medewerkers en
patiënten, en ik miste die mensen.’
Dat ze haar oude job niet meer zou hervatten, was voor Marleen meteen duidelijk.
Voltijds werken zou haar te zwaar vallen,
en ze zocht samen met de werkgever naar
een aangepast takenpakket. Na een paar
gesprekken met haar leidinggevenden, die
hiervoor van bij het begin open stonden,

viel alles stilaan op zijn plaats. Samen
vroegen ze de Vlaamse Ondersteuningspremie aan, een premie voor werkgevers
die een persoon met een arbeidsbeperking
in dienst hebben (zie Meer info, red.). Op
die manier krijgt Marleens werkgever een
gedeelte van haar loon terugbetaald.
Het was Marleens personeelsdirecteur die
haar een infofolder gaf van Rentree, een
werkhervattingsproject dat zich specifiek
richt tot kankerpatiënten (zie kader, red.).
Na een eerste telefonisch contact met de
hoofdverantwoordelijke volgde een kennismakingsgesprek met de coach uit Marleens
regio. Toen bleek dat het tussen hen klikte
– een voorwaarde voor een geslaagde
begeleiding – bespraken ze samen waar
Marleen vooral nood aan had. Een van de
zaken waarmee de lokale coach Marleen
zou helpen, was de zoektocht naar een
goede formule voor aangepast werk. Dat
haar werkgever haar ervaring als hoofdverpleegkundige op prijs stelt, werd al snel
duidelijk. De nieuwe taakinvulling die ze
kreeg, ligt haar helemaal: Marleen ondersteunt nu nieuwe leidinggevenden bij het
Wit-Gele Kruis. ‘Voor de nieuwkomers is
het een geruststellend idee dat ze kunnen

terugvallen op iemand met ervaring met
het coachen van mensen die dagelijks op
het terrein werken’, zegt ze.
Niet alleen haar jobinhoud, maar ook
haar werkritme is aangepast. Marleen
werkt nu 16 uur per week, verspreid over
4 halve dagen. Daar heeft de begeleiding
van Rentree mee toe geleid, zegt ze. ‘Wat ik
zo op prijs stel, is dat ze me met de voeten
op de grond houden, dat ze me een beetje
in toom houden. Ze helpen je met hart en
ziel, maar zonder opdringerig te zijn. En
ik kan altijd bij hen terecht met vragen, je
krijgt altijd snel antwoord.’
De coach van Rentree hielp Marleen ook bij
het omgaan met de nevenwerkingen van de
behandelingen die ze tijdens haar ziekte
kreeg. ‘Bij mijn coach kan ik ervoor uitkomen dat ik soms moe ben. Ze motiveerde
me om dat ook op het werk aan te kaarten.
Durven te zeggen aan mijn werkgever dat
een werkrooster met steeds wisselende
uren te zwaar is voor mij, bijvoorbeeld.
Gelukkig kan ik op mijn werk op veel
begrip rekenen. Indien nodig gaan de
mensen van Rentree ook mee bemiddelen
met werkgevers.’

‘Wat ik zo op prijs stel, is dat ze me bij Rentree
met de voeten op de grond houden, dat ze me
een beetje in toom houden.’
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Wat doet Rentree?
Sarah De Wolf, coördinator van Rentree: ‘Ex-kankerpatiënten
kunnen bij ons terecht als ze steun willen bij het hervatten van
hun werk, of als ze nieuw werk zoeken. Als je na je ziekte weer
aan de slag gaat, is het goed om te bekijken of er aanpassingen
nodig zijn in je job, bijvoorbeeld in je uurregeling, takenpakket of
werkomstandigheden. De nevenwerkingen van chemo- en andere
behandelingen zijn immers niet te onderschatten. Vermoeidheid,
concentratie- en leerproblemen, soms ook nog pijnklachten … dat
zijn zaken waar je werkgever best van op de hoogte is. Sommige
mensen vinden het moeilijk om dit aan te kaarten, vaak ook uit
angst om hun job te verliezen, en dan zijn wij er om hen achter
de schermen voor te bereiden op zo’n gesprek. We merken dat de
meeste werkgevers heus wel begrip tonen maar soms niet goed
weten hoe ze een werkhervatting best vormgeven. Wij helpen
met Rentree dan creatief meedenken over een oplossing om hun
werknemers op een aangepaste manier te laten herbeginnen.
Loopt de relatie met de werkgever moeilijker of is onze cliënt iets
minder mondig, dan bieden wij aan om bij het gesprek aanwezig
te zijn. Ook als blijkt dat een terugkeer naar de huidige werkgever niet mogelijk is, gaan we samen bekijken hoe dat op de beste
manier af te ronden en wat de mogelijkheden voor de toekomst
zijn. We bieden hen op dat moment opnieuw een perspectief.
Mensen kunnen ook bij ons terecht met puur administratieve
vragen. Als je bijvoorbeeld halftijds wilt gaan werken, leggen we
uit wat er wettelijk voorzien is en hoe je dat in orde brengt. Wat
we ook doen, is preventief werken. We bekijken samen met de
cliënten welke problemen er eventueel kunnen opduiken als ze
weer aan de slag gaan. Vaak gaat het om mensen een beetje afremmen, zodat ze genoeg rustpauzes inlassen, of net een duwtje
in de rug geven zodat ze hun angst overwinnen en toch de stap
naar werk zetten.
Rentree biedt mensen drie tot twaalf gesprekken aan over een
periode van maximum een jaar, al is de begeleiding voor de
meeste mensen veel sneller afgerond.’
Interesse?
U kunt bellen of mailen met Rentree: 0487 90 74 80,
info@rentree.eu, www.rentree.eu. De dienstverlening van Rentree
is gratis dankzij de financiële steun van Kom op tegen Kanker. Het
project krijgt over drie jaar gespreid 1,1 miljoen euro.
Rentree is er voor werknemers. Ondernemers of mensen die zich
willen vestigen als zelfstandige en een handicap of chronische
ziekte hebben, kunnen terecht bij Talenticap, 055 60 37 43,
info@talenticap.be, www.talenticap.be.

Marleen is sinds maart dit jaar weer aan het
werk, exact een jaar na haar laatste chemo.
Ze durft stilaan weer vooruit te blikken.
Misschien wordt haar takenpakket binnen
afzienbare tijd nog uitgebreid met een
project rond absenteïsme, een thema dat
haar ook na aan het hart ligt. ‘Erkenning
krijgen voor je werk, weten dat je nog iets
kunnen betekenen: dat is zo belangrijk’,
zegt Marleen vol overtuiging. ‘Ook mijn
oncoloog spoort me aan om door te zetten.
Werken helpt je weer gezond te worden,
zegt hij. Ik kan mijn lotgenoten alleen
maar aanraden om te proberen aan de slag
te gaan. En als dat op je eigen werkvloer
niet gaat, probeer dan ander werk te vinden. Mijn voorgangster had de leeftijd die
ik nu heb toen ze met brugpensioen ging.
Maar ik hoop er nog verschillende jaren
bij te doen!’

INFO
! MEER
• Wat is de Vlaamse Ondersteuningspremie:
www.allesoverkanker.be/vraag/wat-de-vlaamse-ondersteuningspremie-vop
• Alle mogelijke info over werk en kanker vindt u op
www.allesoverkanker.be/werkhervatting-en-kanker

SCHRIJF ONS!

Uw reactie op dit artikel is welkom in onze lezersrubriek
(zie pagina 17).

LEVEN

Marleen (haar haar groeit niet terug, dat heeft o.a. te maken met een
erfelijke aanleg): ‘Ik ging snel weer fulltime werken. Te snel. Ik had het
gevoel dat ik me moest bewijzen, en ik vloog er dus voor de volle 100%
weer in. Maar ik raakte oververmoeid, en moest uiteindelijk stoppen
met werken.’
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Als je het even niet meer weet,
is het goed dat er iemand luistert.
Kanker. Vorig jaar kregen bijna 41.000 Vlamingen en hun familie dit harde verdict. Hoe goed zo’n slechtnieuwsgesprek ook wordt aangepakt, vele vragen, problemen, twijfels en soms ook angsten komen pas
nadien. Daarom stonden vorig jaar 35 buddy’s dag en nacht klaar voor jonge kankerpatiënten. Daarom
voerden 280 zorgvrijwilligers zo’n 30.000 gesprekken in 40 ziekenhuizen. Daarom is er Viviane, samen met
haar collega’s van de Kankerlijn. Zij geven informatie, advies en bovenal een luisterend oor. Bel hen gerust
op 0800 35 445 of neem contact op via kankerlijn.be
Elke dag komen duizenden mensen op tegen kanker.
Ontdek wat ze allemaal doen op komoptegenkanker.be/watdoenwe

