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Borstkanker is een ingrijpende  
ziekte, die in ons land jaarlijks  
meer dan 11.000 vrouwen treft.

Inleiding
Als je hoort dat je kanker hebt, stort je wereld in. Je ondergaat de 
behandelingen zo goed en zo kwaad je kunt en op een gegeven 
moment ligt die vreselijke tijd achter je. Voorzichtig probeer je de 
draad van het leven weer op te pakken, weer nieuwe plannen te 
maken, maar dat valt niet altijd mee. Soms ben je zomaar opeens 
weer ontzettend onzeker, want wie garandeert je dat het goed 
blijft gaan? Of je bent erg verdrietig, omdat je leven zo is veran-
derd en je lichaam geschonden. Hoe pak je de draad weer op? 
Hoe vind je je evenwicht terug als je verteerd wordt door onze-
kerheid en verdriet? Of als je nog steeds zo verschrikkelijk moe 
bent? Je wordt nooit meer ‘de oude’ en met je nieuwe zelf kun je 
nog niet uit de voeten. 
De mensen in je omgeving snappen er vaak niets van en je kunt 
nogal eens goedbedoelde opmerkingen te horen krijgen als ‘Kop 
op, je bent er nog. Geniet van het leven!’ 
Alsof het zo eenvoudig is. 
In deze brochure vind je tips en adviezen die je in deze moeilijke 
tijd kunnen helpen weer een weg te vinden in het leven. Jouw 
weg. Aarzel niet om hulp van buitenaf in te schakelen als je er 
zelf niet uit komt. 
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Omgaan met emoties
‘Die kanker heeft me helemaal onderuit 
gehaald,’ zegt Winanda (33). ‘Ik had 
nooit gedacht dat ik borstkanker zou 
krijgen, want het komt niet in mijn familie 
voor. Bovendien zorgde ik altijd goed 
voor mijn lijf: ik at gezond, sportte veel 
en sliep voldoende. En dan toch opeens: 
PANG! Alsof je wordt afgeschoten! Voor 
je goed en wel weet wat er gebeurt, 
ben je een borst kwijt. Maar daarmee 
ben je er nog niet, je hele leven gaat 
op de helling. Mijn vriend en ik hadden 
zoveel leuke plannen: eerst een half jaar 
op reis en dan samen een gezin stichten. 
Dat kunnen we nu wel vergeten. Geen 
idee hoe het verder gaat en daar word 
ik nogal eens gedeprimeerd van. Mijn 
vriend is lief voor me, maar ik weet heus 
wel dat het voor hem ook niet gemak
kelijk is. De mensen in mijn omgeving 
begrijpen mijn somberheid niet. Laatst 
zei mijn vriendin nog: “Joh, wees blij dat 
je het hebt overleefd; dat je weer beter 
bent.” Dan denk ik: “Hoezo, beter?”
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Omgaan met emoties
Kanker is een levensbedreigende ziekte die heel ingrijpend is. Niet alleen 
lichamelijk, ook geestelijk wordt je wereld overhoop gehaald. Van het ene op 
het andere moment heb je geen controle meer over je eigen leven en de behan-
delingen die je moet ondergaan, zijn zo zwaar dat je nergens meer aan toe 
komt en alleen aan het overleven bent. Op het moment dat de behandelingen 
achter de rug zijn, kun je pas beginnen de ervaringen van de afgelopen tijd 
te verwerken. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Bovendien ben je door 
de behandelingen meestal helemaal door je energie heen en voel je je vaak 
doodmoe. Die vreselijke vermoeidheid maakt het allemaal niet makkelijker. 
Het kan dan ook een hele tijd duren voor je je weer goed voelt. Het is heel 
belangrijk dat je jezelf de tijd gunt om wat je is overkomen te verwerken. Dus 
probeer een beetje geduld te hebben, na verloop van tijd vallen veel dingen 
meestal weer op hun plaats. Of je ontdekt nieuwe manieren om je leven weer 
inhoud en vorm te geven. Waar kun je in deze tijd zoal mee te maken krijgen 
en hoe ga je daar mee om?
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‘Jaap was bijzonder lief voor me toen bleek dat ik borst kanker 
had en mijn borst eraf moest. ‘Het is maar je buitenkant 
Regien,’ zei hij ‘je binnenkant blijft even mooi en daar houd 
ik het meeste van.’ Dat troostte me natuurlijk wel, maar ik 
was toch heel bang en onzeker. Daar heb ik veel met Jaap 
over gepraat en dat heeft me enorm geholpen. Alleen al het 
feit dat je naaste je begrijpt en met je meeleeft, helpt enorm. 
Blijft natuurlijk het gegeven dat je wel zelf die vreselijke 
ziekte hebt,’ aldus Regien (64).
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‘Vanaf het moment dat ik kanker had, ben ik anders, onze
kerder geworden. Ook toen ik alle behandelingen goed 
had doorstaan, bleef ik bang. Ik was als de dood voor 
uitzaaiingen. Bij het minste of geringste pijntje dacht ik 
daar aan. Mijn arts zei dat het er goed uitzag voor me en 
ik een vrij goede prognose had, maar ik geloofde het niet 
echt. Steeds weer dacht ik: “Stel dat er nog één kankercel 
is achter gebleven, wat dan?” Ik heb vreselijk veel gepraat 
over mijn gevoelens, vooral met mijn man, die heel begrip
vol was en me enorm steunde. Ook ben ik een paar keer 
per week langs het strand gaan lopen met mijn beste 
vriendin, waarbij ik mijn angst en onzekerheid met haar 
deelde. Ze luisterde heel goed en had zo nu en dan voor
zichtige suggesties, waardoor ik na verloop van tijd rustiger 
werd van binnen. De angst is nog niet helemaal weg en dat 
gebeurt misschien ook wel nooit meer, maar ik kan nu weer 
van het leven genieten. Daar ben ik mijn man en vriendin 
heel dankbaar voor,’ aldus Inge (55).

Angst en onzekerheid
Angst en onzekerheid zijn gevoelens waar vrijwel alle mensen met kanker mee 
te maken krijgen. Je voelt je verraden door je lichaam en bent bang dat de 
ziekte elk moment weer kan toeslaan. Dat maakt je vreselijk onzeker, waardoor 
je vaak weer angstiger wordt. Het is goed om hier over te praten met de mensen 
in je omgeving, of met je huisarts of de oncologieverpleegkundige. Blijf niet 
eindeloos piekeren en somberen, dan maak je jezelf steeds onzekerder en dit 
heeft weer een negatief effect op je ziekteproces. Laat de mensen in je omgeving 
duidelijk weten dat je er behoefte aan hebt om te praten over wat je bezighoudt. 
Anderen durven vaak niet over je ziekte te praten, uit angst je te kwetsen; of 
omdat ze zich machteloos voelen en niet weten hoe ze erover moeten praten. 
Probeer dit zelf dus duidelijk aan te geven.
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Verdriet
Naast verdriet om een verminkt lichaam, kun je ook heel verdrietig zijn om 
andere dingen. Misschien moet je leuke plannen opgeven of je baan, omdat 
het werk te zwaar voor je is. Je raakt je zorgeloosheid en misschien wel je 
zelfstandig heid kwijt. En als je kinderen hebt, komen daar nog veel zorgen en 
verdriet om hen bij. Want als je je niet goed voelt: hoe moet het dan met de 
kinderen? 

‘Het allerverdrietigste vond ik nog, dat ik door de pijn en de 
vermoeidheid niet meer voor mijn kinderen kon zorgen. Ik 
ben heel lijfelijk, een enorm knuffeldier en vond het altijd 
heerlijk om ’s avonds met mijn kinderen te spelen en te 
stoeien. Dat ging niet meer; ik had zo’n pijn dat ze me bijna 
niet meer mochten aanraken, terwijl ik dat eigenlijk zo graag 
wilde. Ik kon mijn dochtertje van vier ook niet meer naar 
school brengen; ik kreeg haar met geen mogelijkheid in of 
uit het kinderzitje achter op de fiets. Mijn buurvrouw nam 
het van mij over en dan stond ik ze in de deuropening uit 
te zwaaien. Zo gauw ze de hoek om waren, ging ik binnen 
zitten huilen,’ vertelt Annemarie (38).
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‘Het heeft een hele tijd 
geduurd voor ik naar mijn ver
minkte lijf kon kijken, zonder 
in huilen uit te barsten,’ zegt 
Milou (45). ‘Ik was altijd trots 
op mijn lichaam en vooral op 
mijn mooie borsten. Vaak 
droeg ik uitdagende decolle
té’s en genoot van de bewon
derende blikken van mannen. 
Ik mocht er zijn; zeker voor mijn 
leeftijd. Toen mijn borst eraf 
moest, stortte mijn wereld vol
ledig in.’
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Behalve met emoties als angst, onzekerheid en verdriet, kun je ook te maken 
krijgen met gevoelens van onmacht, boosheid of zelfs schuldgevoelens. Je bent 
gespannen en maakt je veel zorgen. Wellicht slaap je slecht en word je nogal 
eens geplaagd door nachtmerries. De vermoeidheid nekt je en de gewone 
dagelijkse dingen kosten je te veel moeite. Je kunt je moeilijk concentreren; een 
boek lezen lukt al helemaal niet. Geen wonder dat het je soms te veel wordt; 
dat je somber of misschien wel depressief wordt. Begrijpelijk allemaal, maar 
het is wel zaak om niet in een negatieve spiraal weg te zakken. Geef tijdig aan 
als je het niet meer ziet zitten. Er zijn heel wat mensen die je kunnen steunen 
bij het verwerken en accepteren van je gevoelens. Praat hierover met je huisarts 
of specialist, zij kunnen je verder helpen en eventueel doorverwijzen naar een 
psycholoog of een andere hulpverlener. En last but not least: ga eens praten met 
een lotgenoot! Het kan je geweldig veel steun en houvast geven om met iemand 
te praten die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Die begrijpt je in dit stadium 
vaak beter omdat zij precies kan inschatten hoe je je voelt. Vaak heb je aan één 
woord genoeg om te weten wat de ander bedoelt. Dat kan een enorme opluch-
ting geven. Bovendien heeft een lotgenoot vaak heel nuttige en praktische tips. 
Zie voor adressen van instellingen achterin deze brochure. 

Tips voor omgaan met emoties

• Geef jezelf de tijd; je hebt veel meegemaakt en de verwerking van je emoties kost tijd.

•  Krop je gevoelens niet op, maar praat erover; met je partner, vriend(in) of iemand anders die je 
vertrouwt. Contact met lotgenoten kan ook zinvol zijn; zij begrijpen immers wat je doormaakt.

• Houd een dagboek bij. Hierdoor schrijf je je emoties van je af.

• Luister naar muziek of musiceer zelf. Zingen kan ook helend werken.

•  Wees duidelijk naar anderen toe over wat je wel en niet prettig vindt. Misschien wil je graag over je 
ziekte praten of juist niet.

•  Anderen kunnen onhandige of zelfs vervelende dingen zeggen. Bedenk dan dat ze het meestal goed 
bedoelen, maar slecht verwoorden.

• Zoek ontspanning: ga wandelen, tuinieren, naar de film of een dagje op stap met een goede vriendin.

• Probeer niet te ver vooruit te denken, maar ‘pluk de dag.’
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Lotgenotencontact

Al zijn de mensen in je omgeving nog zo lief en begripvol, niemand begrijpt 
precies hoe je je voelt. Het kan dan ook zinvol en nuttig zijn om met een lot-
genoot te praten. Immers, gedeelde smart is niet alleen halve smart, maar het 
feit dat iemand anders haarfijn weet wat je doormaakt; waar je angst, verdriet 
en boosheid vandaan komen, kan je enorm steunen in je verwerkingsproces. Er 
zijn in Nederland heel wat inloop- en praathuizen, waar je met lotgenoten kunt 
praten. Informeer bij het Integraal Kankercentrum (IKC) in jouw omgeving, 
het KWF of de Borstkanker Vereniging voor een adres bij jou in de buurt. Er is 
ook een speciale lotgenotenwebsite waar je kunt chatten met lotgenoten.
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Lotgenotencontact

‘Ik zag het op een gegeven moment hele
maal niet meer zitten; was bang, moe en 
vaak ziek van de chemo. Ik wilde me flink 
houden voor Henk en de kinderen en pro
beerde niet te laten merken hoe het met 
me gesteld was. Ik was erg gespannen 
en viel vaak onnodig tegen de kinderen 
uit. Daar voelde ik me dan weer schuldig 
over en het ging eigenlijk steeds slechter 
met me. Henk en ik zijn geen echte praters, 
dus bij hem kon ik mijn ellende niet kwijt. 
Een vriendin bracht me toen in contact 
met een kennis van haar die ook borst
kanker had gehad. Dat was een goede 
zet, want het was zo fijn om met iemand 
te praten die precies wist wat ik bedoelde. 
Later heeft ze me meegenomen naar een 
inloophuis, waar ik met meer lotgenoten 
in contact kwam en meedeed aan groeps
gesprekken. Dat heeft mij enorm geholpen’, 
aldus Lydia (48).
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Professionele begeleiding
‘Toen mij werd gezegd dat ik eventueel in aanmerking kon 
komen voor professionele hulp van een psycholoog, vond ik 
dat een belachelijk idee,’ zegt Els (59). ‘Ik heb mijn proble
men altijd zelf opgelost en waarom zou ik dat nu niet meer 
kunnen? Na mijn scheiding heb ik de kinderen alleen opge
voed en fulltime gewerkt, zodat het hen aan niets ontbrak. 
Ik weet dus van aanpakken en ben geen type dat bij de 
pakken gaat neerzitten. Maar ik kon toen nog niet inschat
ten hoe ingrijpend het is om kanker te hebben. Ik was zo 
moe, beroerd en bang dat ik volledig uit het lood geslagen 
was. Mijn kinderen waren er vaak en probeerden me zo 
goed mogelijk te helpen, maar op een gegeven ogenblik 
zag ik in dat ik het niet redde. Toen heb ik toch psychothera
pie aangevraagd en daar ben ik achteraf heel blij om. Ik heb 
een fijne psycholoog die me geweldig helpt en tijdens de 
gesprekken komen dingen ter tafel die me zelf verbazen. Zo 
blijk ik mijn scheiding nooit goed te hebben verwerkt omdat 
ik destijds mijn kop in de wind gooide en heel hard ging 
werken om overeind te blijven. Dat komt er nu allemaal uit; 
en daarnaast natuurlijk ook het verdriet om de zeggenschap 
over je eigen lichaam kwijt te raken. Dat is heel ingrijpend. Ik 
ben er nog niet, maar voel wel dat ik de goede kant opga.’
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Blijf je ernstige psychische klachten houden die je dagelijkse leven verstoren, 
ga dan eens praten met je huisarts of specialist. Deze kan je in contact brengen 
met een oncologieverpleegkundige, een maatschappelijk werker of een gespeci-
aliseerde psycho-oncologische hulpverlener in het ziekenhuis. Op verschillende 
plaatsen in Nederland zijn organisaties en therapeuten die zich hebben toege-
legd op de ondersteuning van (ex)-kankerpatiënten en hun naasten. Veelal kun 
je in overleg met een therapeut kiezen uit verschillende vormen van begelei-
ding: individueel, in een groep, samen met je partner of samen met je gezin. 
Soms kan een combinatie van therapieën zinvol zijn. Tijdens de individuele 
begeleiding krijg je meer zelfinzicht en leer je omgaan met je ziekte en alles wat 
daarbij hoort; bij groepsgesprekken leer je ook van lotgenoten.. 
Kanker trekt een zware wissel op je relatie en je gezin. Een veelgehoorde 
uitspraak is: ‘Kanker heb je niet alleen.’ Het kan dan ook heel nuttig zijn om 
samen met je partner en/of de kinderen te leren hoe je samen verder kunt leven 
met kanker. Het doel is om uit te zoeken hoe je elkaar kunt steunen en hoe je 
kunt blijven communiceren. Het Helen Downing Instituut in Utrecht biedt 
een scala aan mogelijkheden (zie adres achterin), maar ook op andere plaatsen 
in Nederland kun je soortgelijke therapieën vinden. 

Professionele begeleiding
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Als praten

Praten helpt om je ziekte te verwerken, maar niet iedereen uit zich even 
gemakkelijk. Misschien ben je niet zo’n prater en dan is het extra moeilijk om 
ingrijpende zaken als kanker ter sprake te brengen. Ook kan het zijn dat je zelf 
wel wilt praten over wat je voelt en beleeft, maar dat de mensen in je omgeving 
daar niets voor voelen. Misschien zijn ze bang dat je te veel van hen verwacht 
of dat ze je niet de raad en steun kunnen geven waar je behoefte aan hebt. 
Probeer hun dan duidelijk te maken dat je geen oplossingen verwacht, maar 
dat je het al heel fijn vindt als ze naar je luisteren. Je naasten voelen zich vaak 
machteloos en zijn bang je te kwetsen; reden waarom ze niet uit zichzelf over je 
ziekte praten.
Het kan ook zijn dat je gewoon een tijdje rust wilt en juist niet wilt praten over 
je ziekte. Misschien wil je dan alleen zijn of stil bij elkaar zijn. Een vertrouwde 
persoon in de buurt is dan al voldoende. 

moeilijk is…
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moeilijk is…
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Schrijven
Heb je er wel behoefte aan om je te uiten, maar lukt praten niet, dan zijn er 
nog andere manieren om je emoties te verwerken. Door te schrijven bijvoor-
beeld. Veel mensen houden een dagboek bij en velen hebben daar baat bij. Je 
schrijft je emoties als het ware van je af; op papier lijken ze steeds verder van 
je af te staan en daardoor worden ze steeds hanteerbaarder. Ook kun je ze aan 
de mensen in je omgeving laten lezen, zodat ze weten wat er in je om gaat. Dat 
kan heel zinvol zijn, vooral als in een eerder stadium de gesprekken onderling 
zijn vastgelopen of teleurstellend waren. 
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‘Hans en ik hebben een nieuwe vorm van communiceren 
gevonden: we schrijven elkaar. Een beetje gek misschien, 
want we leven al 27 jaar samen in hetzelfde huis. Hans 
is een zwijgzame man, maar ik ken hem zo goed dat ik 
meestal wel weet wat er in hem omgaat. Toen ik kanker 
kreeg, veranderde ons leven behoorlijk. Ik zat vol vragen, 
twijfels en zorgen en wilde dat hij er voor mij was; ik had 
hem heel hard nodig. Daar kon hij niet mee omgaan op de 
manier die ik nodig had. Hij was wel lief voor me, maar ik 
had het gevoel dat hij zich voor mijn verdriet afsloot. We 
hebben heel wat afgetobd, want ik was boos en teleurge
steld; wat had ik aan een man die er niet voor mij was in 
tijden van nood? De oncologieverpleegkundige opperde 
toen een ‘praatschriftje’ waar we allebei onze emoties en 
vragen in kwijt konden en die van elkaar konden lezen. 
Ik vond het wel een grappig idee en heb een heel mooi 
notitie boek gekocht. Hans keek me verbaasd aan toen ik 
zei: “Hier gaan jij en ik samen in schrijven.” Eerst hielden we 
ons nog een beetje in, maar nu schrijven we echt over van 
alles wat ons bezighoudt. Het klinkt misschien raar, maar 
onze relatie is er veel hechter door geworden; we begrijpen 
elkaar veel beter,’ zegt Miriam (54).
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Creatieve therapie
Ook het werken met je handen: tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren 
kan je helpen weer vat te krijgen op je leven. Het mooie is dat je hierdoor je emo-
ties een plaats kunt geven en eventueel verborgen stoorzenders kunt opruimen. 
Doe je dit samen met lotgenoten, dan kun je ook veel leren van wat zij doen.

Marja C. heeft jarenlang cursussen creatieve therapie gege
ven in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. 
Ze heeft veel mensen tijdens de therapie zien opknappen: 
‘Mensen met kanker worden vaak verteerd door angst en 
onzekerheid. Die angst willen ze leren beheersen en daar is 
creatieve therapie bij uitstek geschikt voor. Door erover te 
schilderen of beeldhouwen, geef je de angst een plek en 
kun je weer verder. Mensen geven vaak aan dat ze eerst 
werden overspoeld door emoties en nu ze die een plek 
hebben gegeven, is hun kwaliteit van leven enorm gestegen. 
Het maakt ze sterker en weerbaarder. Dat is nou precies de 
kracht van creatieve therapie, omdat je mensen die door hun 
ziekte helemaal door elkaar zijn geschud, weer houvast kunt 
bieden. Niet van buitenaf, maar door het ontwikkelen van 
hun eigen kracht. Daar zijn ze enorm bij gebaat.’



19

Carolien (42): ‘De opdracht 
was dat we iets moesten 
maken wat ons rust en 
kracht gaf, een steunbeeld 
eigenlijk. Ik heb toen een 
kapelletje geboetseerd met 
daarin een poppetje dat 
ikzelf moest voorstellen. Toen 
me gevraagd werd wat het 
precies voorstelde, barstte 
ik zomaar spontaan in huilen 
uit! De andere cursisten 
waren erg aardig voor me, 
maar lieten me wel uithui
len. Daarna ben ik er met de 
therapeut over gaan praten 
en die heb ik verteld dat ik 
me erg eenzaam en ellendig 
voelde, omdat er thuis geen 
aandacht meer is voor mijn 
ziekte. Het gezin draait door 
en dat is op zich natuurlijk 
goed, maar niemand vraagt 
mij meer hoe het met mij 
gaat of hoe ik me voel. En 
omdat ik me nog helemaal 
niet goed voel, ben ik daar
door in een wat vervelende, 
eigenlijk eenzame positie 
terechtgekomen. Door hier 
met de therapeut en mijn 
medecursisten over te praten, 
voelt het alsof er een last van 
mijn schouders is gegleden.’
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Imaginatie
Creatieve therapie wordt nogal eens in combinatie met imaginatie gegeven. 
Met imaginatie leer je contact te maken met je innerlijke beelden. Je impulsen, 
gedachten, gevoelens en gedragingen worden voor een groot deel bepaald door 
de beelden die je bezielen. Bij imaginatie gaat het erom gevoelsmatig contact te 
maken met die beelden. Een therapeut kan je op weg helpen, maar de meeste 
invloed hebben de beelden die bij jezelf opkomen. Door deze vervolgens uit te 
beelden, te tekenen of te schilderen, krijg je meer houvast in je leven. 
Creatieve therapie en imaginatie kunnen je niet genezen van kanker, maar ze 
kunnen je wel helpen je emoties te verwerken en je leven weer op de rails te 
krijgen. Je kwaliteit van leven zal hierdoor flink toenemen en dat is natuurlijk 
heel waardevol. 

‘Ik was op een gegeven moment helemaal vastgelopen in 
mijn angst en verdriet en werd steeds onzekerder en som
berder,’ zegt Gerrie (65). ‘Mijn man is een paar jaar geleden 
overleden en ik woon sinds die tijd alleen. Mijn dochter 
woont in Amerika, dus daar had ik ook weinig steun aan. 
Toen heeft een goede vriendin me geattendeerd op imagi
natietherapie. Het leek me erg zweverig en ik voelde er aan
vankelijk niets voor, maar ben het op een gegeven moment 
toch gaan doen. Dat heeft me geholpen weer bij mijn eigen 
kracht te komen en toen ben ik langzaam maar zeker weer 
uit het dal omhoog gekrabbeld. Wonderlijk hoe sommige 
dingen werken…’.
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Muziek
Muziek werkt helend en ontspannend. Of je het nu zelf maakt of ernaar luis-
tert, je wordt er rustiger van. Dat effect heeft zingen ook. Mensen die in een 
koor zingen, zeggen vaak daar niet meer buiten te kunnen.

‘Je hebt geen idee hoe heerlijk het is om samen met andere 
mensen te zingen, echt! Een paar jaar geleden wist ik niet 
dat ik überhaupt kón zingen, nu kan ik niet meer zonder. 
Zingen geeft me als het ware vleugels,’ zegt Ilse (39) opge
togen. ‘Ons koor bestaat uit vrouwen die allemaal borstkan
ker hebben (gehad). Dat schept een enorme band en we zijn 
dan ook nauw bij elkaars ziekte en gezondheid betrokken. Ik 
ervaar het zingen als heel ontspannend en fijn. Het mooie is 
ook dat je die twee uur die we repeteren, als het ware uit 
jezelf wordt getild. Je denkt dan nergens anders aan. Dat 
is heerlijk ontspannend en dat geeft weer veel energie. Ik 
ga dan ook altijd met een blij gevoel naar huis. Of ik wel 
eens een repetitie mis? Ben je gek zeg, hier moet alles voor 
wijken.’
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Omgaan met
seksualiteit

‘Een paar weken na mijn borstoperatie zei mijn 
man ’s avonds in bed opeens tegen mij: “Ik wil 
met je vrijen.” Ik schrok me wezenloos, want daar 
had ik in de verste verte nog niet aan gedacht,’ 
zegt Irma (42). ‘Ik zat nog midden in de bestra
ling en was helemaal op mezelf en op weer beter 
worden gericht. Seks was wel het laatste wat ik 
wilde, ook al omdat ik nog helemaal niet aan 
mijn ‘nieuwe’ lichaam gewend was en best nog 
wel pijn had. Ik zei tegen Tom dat ik daar nog niet 
aan toe was en dat heeft hij – hoewel niet erg 
van harte  – geaccepteerd. Een week later maakte 
hij mij midden in de nacht wakker. Toen hebben 
we voorzichtig gevreeën en dat was eigenlijk 
heel fijn. Het gaf me weer het gevoel niet alleen 
kanker patiënt, maar ook vrouw te zijn. Als Tom 
niet zo had aangedrongen had ik maanden 
zonder seks gekund, denk ik. Ik was daar gewoon 
niet mee bezig.’
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Omgaan met
seksualiteit

Als je kanker hebt, staat je hoofd meestal niet naar seks. Zeker niet zolang 
je onder behandeling bent. Maar na verloop van tijd komt de behoefte aan 
lichamelijke intimiteit weer om de hoek kijken. Toch kan het dan nog een tijd 
duren voor er weer seksueel contact is. Misschien ben je bang dat het niet goed 
gaat of dat je pijn krijgt. Je partner kan juist bang zijn om je pijn te doen en 
misschien moet hij ook wel erg wennen aan je ‘nieuwe’ lichaam. Het is verstan-
dig om er de tijd voor te nemen en samen te bespreken wat voor jou haalbaar 
en wenselijk is. Laat je partner duidelijk weten wat je wel en niet wilt. Voel je 
vooral niet ‘verplicht’, dat is wel het laatste wat je nodig hebt, zeker in deze tijd. 
Maar weer eens lekker vrijen kan bijzonder ontspannend en plezierig zijn en 
dat is juist in deze tijd heel belangrijk. 
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Misschien ben je single en denk je nu helemaal niet aan seks. Eerst beter 
worden. Maar er zal ooit weer een moment komen dat je seksuele verlangen 
terugkomt. Als je een nieuwe, intieme relatie wilt aangaan, kan dat knap moei-
lijk zijn. Wanneer zeg je dat je kanker hebt gehad? Wanneer laat je je lichaam 
zien? Dit zijn moeilijke momenten die van beide partners veel openheid, geduld 
en tact vergen. Als je er erg tegenop ziet, of een nieuwe relatie niet aandurft, 
ga dan eens met je huisarts of een seksuoloog praten. Wacht hier vooral niet te 
lang mee, want dan worden de problemen alleen maar groter en moeilijker te 
overwinnen. 

Naast psychische zijn er ook lichamelijke factoren die de zin in seks nadelig 
kunnen beïnvloeden. Bij hormoongevoelige borstkanker krijgen veel vrouwen 
(anti)hormoontherapie om de terugkeer van de ziekte tegen te gaan. Dit zijn 
medicijnen die de productie van vrouwelijke hormonen (oestrogenen) verminde-
ren of de effecten ervan tegengaan.Van deze medicijnen kun je klachten krijgen 
die doen denken aan de overgang. Ook kan het zijn dat je minder zin in vrijen 
hebt en/of je vagina droger wordt, waardoor vrijen pijn doet. Deze verschijnselen 
kunnen ook optreden na een chemokuur. Vaak komt de zin in vrijen na verloop 
van tijd langzaamaan weer terug. Uw arts kan u adviezen geven hoe u bepaalde 
klachten kunt verminderen of misschien geheel kunt voorkomen.
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Tips voor een beter seksleven

• Neem de tijd; vertel je partner wat je wel en niet wilt.

• Heb je een droge vagina, gebruik dan een glijmiddel (bijvoorbeeld Sensilube; te koop bij de drogist). 

• Koop eens een mooi lingeriesetje, daarin voel je je aantrekkelijker.

• Krijg je pijn tijdens het vrijen, zoek dan een niet-pijnlijke houding op.

•  Heb je door de behandeling opeens veel overgangsklachten (zweten, vermoeidheid, opvliegers en 
somberheid) vraag dan aan je arts wat er aan te doen is.

Kinderen, ja of nee?
Je ziekte heeft natuurlijk ook een impact op je kinderwens. Misschien had je 
al plannen om in de nabije toekomst aan kinderen te beginnen. Je wilt het nog 
steeds, maar misschien durf je er voorlopig niet over na te denken. Misschien 
ben je bang een verkeerd gen aan je kind door te geven, zodat het later ook ziek 
wordt. Of je hebt gewoon niet genoeg vertrouwen in je lijf na wat je net hebt 
meegemaakt. In deze gevallen is het verstandig om met je huisarts of je onco-
loog te gaan praten. Hij of zij kan je beter inlichten over de (on)mogelijkheden. 
Het kan ook zo zijn dat je geen kinderen (meer) wilt en al jarenlang de pil 
slikte. Dat is nu niet meer verstandig, dus denk bijtijds na over andere vormen 
van anticonceptie. Er zijn heel wat voorbehoedmiddelen op de markt; dus laat 
je goed voorlichten door je huisarts of een gynaecoloog.
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Als je weer bent opgeknapt, wil je op een gegeven moment waarschijnlijk weer 
geheel of gedeeltelijk aan het werk. Dan kun je problemen tegenkomen, omdat 
je collegá s misschien denken dat je, als (ex) kankerpatiënt je oude werk niet 
meer kunt doen. In plaats van het zo nodige begrip voor je situatie, ontmoet 
je dan juist onbegrip en moet je je wellicht juist weer waarmaken. Dit kan 
spanningen met zich meebrengen waar je nu juist niet op zit te wachten. Of je 
komt erachter dat je niet meer hetzelfde werk kunt doen, omdat het te zwaar 
is. Bespreek dit dan met je werkgever en wel zo snel mogelijk. Door open kaart 
te spelen met je werkgever en je collegá s voorkom je dat allerlei verhalen over 
je de ronde gaan doen die niet waar zijn. Als je open bent, zul je merken dat 
mensen meer begrip voor je situatie opbrengen dan je voor mogelijk hield. Geef 
je baan vooral niet te snel op, ook al lijkt dit soms de makkelijkste oplossing.
Zoek je een nieuwe werkkring, dan ben je niet verplicht om te zeggen dat 
je kanker hebt gehad, tenzij je ziekte of de behandeling je werk nadelig zou 
kunnen beïnvloeden.

Weer aan het werk
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´Ik werkte fulltime in het onderwijs toen ik ziek werd. 
Tot die tijd had ik altijd met veel plezier gewerkt en de 
zorgen voor mijn gezin nam ik er moeiteloos bij. Het 
leven was goed en ik kon alles aan. Tot ik ziek werd; 
toen stortte mijn wereld in. Ik kon niet meer werken en 
de zorg voor mijn gezin was ook te zwaar. Dus nam een 
buurvrouw die zorg voor een groot deel over.
Vreselijk vond ik het, maar ik had geen keus. Toen de 
bestraling achter de rug was en ik me weer een beetje 
beter begon te voelen, wilde ik dolgraag weer aan het 
werk. Fulltime werken was uitgesloten, dus ben ik met 
mijn directeur om de tafel gaan zitten en samen hebben 
we besloten dat ik heel kalm aan weer begin. Eerst één 
dag per week en als ik denk dat ik meer aankan, geef 
ik dat zelf aan. Dat geeft me een goed gevoel en alle 
vertrouwen voor de toekomst,́  zegt Els (44). 

Weer aan het werk
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Partner en kinderen

‘Ja, Eric leefde zo intens mee dat hij zich mijn ziekte bijna 
toeeigende: ”We gaan er flink tegenaan hoor; we hoeven 
nog maar drie chemo’s; morgen moeten we naar de bestra
ling,” enzovoorts. Op een gegeven moment heb ik gezegd: 

“Eric, het is heel lief dat je zo met me meeleeft, maar het is 
wel MIJN ziekte en ik ben degene die het werkelijk allemaal 
moet ondergaan, niet jij! Toen keek hij wat beteuterd, maar 
daarna ging hij er toch beter mee om.” 

Dat dit ook voor de partner en de kinderen een moeilijke tijd is, kwam in het 
voorgaande al hier en daar naar voren. Je relatie verandert en kan onder druk 
komen te staan. Je partner kan net als jij verteerd worden door angst en onze-
kerheid, terwijl hij er nu juist voor jou moet zijn; je moet steunen. Dat kan bij 
je partner veel stress veroorzaken. De ene mens kan dit beter aan dan de ander 
en je partner kan dan ook anders reageren dan je zou willen. Probeer in ieder 
geval met elkaar te blijven praten over wat je dwars zit en kom je er samen niet 
uit, zoek dan professionele hulp.

Het kan echter ook heel anders gaan, zoals bij Lydia wier man zich zo uit-
sloofde dat ze zich eraan ging storen: 
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Partner en kinderen

‘Ik ben nu zo bang en onzeker 
dat ik Freek ontzettend hard 
nodig heb, veel meer dan 
daarvoor. Tot ik kanker kreeg, 
was ik altijd een heel kor
daat, zelfstandig type, maar 
daar is nu weinig van over. 
Freek kan daar niet goed 
mee omgaan. Hij probeert 
het wel, maar ik heb toch 
vaak het gevoel dat hij me 
niet begrijpt en zich voor mij 
afsluit. Dat maakt het alle
maal niet makkelijker,’ zegt 
Thea.



30

Voor de kinderen is het zeker geen gemakkelijke tijd. Jij - hun moeder, steun 
en toeverlaat - bent ernstig ziek. Kinderen zijn vaak heel bang dat je doodgaat 
en dit kan veel stress en onzekerheid met zich meebrengen. Dit kan talloze 
problemen veroorzaken zoals slecht slapen/nachtmerries, slechte schoolpresta-
ties en gedragsproblemen. Probeer zoveel mogelijk met je kind te praten; wees 
open en eerlijk en vertel waar het op staat. Niets is zo moeilijk voor een kind 
als onzekerheid en geheimzinnigheid, want dat maakt alles zo ongrijpbaar en 
extra beangstigend. Er is een prachtige internetsite voor ouders en kinderen 
(www.kankerspoken.nl) waar jij en je kind veel aan kunnen hebben. Of ga op 
zoek naar een inloop- of praathuis bij jou in de buurt dat ook programma’s 
voor kinderen heeft. Het Vicki Brownhuis in Den Bosch is hiervan een goed 
voorbeeld.

‘Ik had altijd nachtmerries en toen heb ik samen met Yvette 
een mooie grote dromenvanger gemaakt. Indianen gebrui
ken dromenvangers om boze dromen mee weg te vangen. 
De kraal in het midden zit er als een spin in het web. Hij 
vangt de enge dromen en eet ze op; de mooie dromen laat 
hij door. We hebben hem samen gemaakt en toen hij klaar 
was, heb ik hem boven mijn bed gehangen. Hij werkt echt, 
want ik heb geen nachtmerries meer,’ zegt Paul (11), die 
creatieve therapie krijgt omdat hij door de ziekte van zijn 
moeder op school onhandelbaar was geworden
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Nuttige adressen
Voor meer informatie over de verschillende onderwerpen kun je terecht bij 
onderstaande organisaties. 

www.borstkanker.nl
Patiëntenvereniging, voor info en lotgenotencontact 
Borstkanker Vereniging Nederland
Postbus 8065
3503 RB Utrecht
tel: 030 291 7222

www.kwfkankerbestrijding.nl
KWF Kankerstrijding
Postbus 75508
1070 AM Amsterdam
Infolijn: 0800 022 66 22 (gratis), voor informatie over kanker en over lotgeno-
tencontact, inloophuizen en bijeenkomsten bij jou in de buurt.

www.HDI.nl
Voor hulp bij het leren omgaan en verwerken van kanker; individueel of in een 
groep. Voor patiënten en hun naasten. Ook creatieve therapie.
Helen Dowling Instituut
Rubenslaan 190
3582 JJ Utrecht
tel: 030 252 4020

www.vbrownhuis.nl
Vicki Brownhuis
Inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten
Hinthamereinde 72-74
’s-Hertogenbosch

www.lotgenoot.nl
Website voor chatten en mailen met lotgenoten

www.levenmetborstkanker.nl/startpagina.html
Veel info en links naar allerlei wetenswaardigheden op het gebied van borstkanker.
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www.kankerspoken.nl
Website voor kinderen, ouders en andere belangstellenden
Informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben

www.de-amazones.nl
Website voor jonge vrouwen met borstkanker
Email: deamazones@atlas-i-media.nl

http://borstkankertrefpunt.web-log.nl
Dé site voor mensen met borstkanker. Veel informatie, veel links, ervaringsverhalen 
en nieuws.
Email: info@borstkankertrefpunt.nl
 
www.iKCnet.nl
De website van de negen integrale kankercentra die Nederland telt. Deze centra 
organiseren ook activiteiten voor patiënten. 

www.imaginatie.nl
School voor Imaginatie
Weteringschans 72
1017 XR Amsterdam
Tel: 020 67 313 95
Email: info@imaginatie.nl

http://nhg.artsennet.nl
Website van de Nederlandse Huisartsenvereniging met informatie over 
anticonceptie

www.zoenenenzovoort.nl
Site met informatie over voorbehoedmiddelen
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