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 Door ilonKa Behrv A n U i t  d e  P A t i ë n t

De boosheid van de familie 
van Mark, die niks begreep 
van haar keuze, deed pijn. 
Het zorgde ervoor dat ze 
niet betrokken werd bij zijn 
afscheidsdienst, ondanks dat 
ze één van de laatsten was 
die hem zag en hem vast-

hield, elf jaar 
van haar leven 
met hem deel-
de en hem ja-
renlang onder-
hield. Het was 
het gevolg van 
Corina’s keu-

ze om voor zichzelf te kie-
zen. En toch… door trouw 
te blijven aan zichzelf werd 
het mogelijk om werkelijk 
authentiek en liefdevol af-
scheid te nemen… en is dat 
niet waar afscheid nemen in 
essentie over gaat?

Corina, 43 jaar, maakt zich 
op voor de afscheidsdienst 
van Mark. Ze kijkt rond in 
de woonkamer, waar nog 
zoveel herinneringen lig-
gen. Ze was nog bij Mark 
geweest in het hospice, de 
avond voordat hij stierf op 
46-jarige leeftijd. Dat hij die 
nacht overleed, vernam ze 
van zijn broer, die haar een 
sms-bericht stuurde. Wrang, 
ze waren elf jaar samen ge-
weest, waarvan ze er zeven 
hadden samengewoond, en 
nu op de uitvaart 
was ze niet meer 
dan één van de 
bezoekers. 
Het begon alle-
maal in febru-
ari 2012, toen 
Mark extreem 
vermoeid raak-
te en er na on-
derzoek bleek 
dat er sprake was 
van darmkanker 
met levermetas-
tasen. De prog-
nose was slecht, 
enkele maanden 
tot hooguit één 
jaar. De chemo-
therapie die bedoeld was om 
het leven van Mark te rek-
ken, bleek niet aan te slaan. 
Mark probeerde nog een ex-
perimentele behandeling in 
het buitenland, maar uitein-
delijk kon hij de kanker niet 
overwinnen. 
De relatie van Corina en 
Mark voelde voor Cori-
na de laatste jaren al onge-
lijkwaardig. Corina stoorde 
zich vaak aan de lange peri-
odes van werkeloosheid van 
Mark. Corina werkte full-
time en droeg daarmee zorg 
voor het inkomen waar-
mee alle lasten betaald wer-
den. Een inkomen van Mark 
zou een welkome aanvul-

ling zijn, waarmee ze zoveel 
leuke dingen zouden kun-
nen doen.
En toen die ziekte. Cori-
na probeerde Mark posi-
tief te stemmen, samen nog 
iets van het leven te maken. 
Het mocht niet baten. De af-
spraak van ‘we gaan dit sa-
men aan’ bleek ver te zoe-
ken. Mark bracht hele dagen 
op de bank door, kwam tot 
helemaal niets meer. Steeds 
meer veranderde de rol van 
Corina in die van een man-

telzorger, en dit 
drukte teveel op 
haar. Ze voelde 
zich, naast haar 
werk, meer en 
meer gedwon-
gen in een rol 
die haar niet 
paste.
De ziekenhuis-
opname was 
een keerpunt. 
Mark gaf aan 
niet langer al-
leen thuis te 
willen zijn. Co-
rina voelde aan 
alles dat zij de-
ze grote zorg-

vraag niet op zich kon ne-
men. Niet alleen kon ze 
de zorgvraag niet vervul-
len, ook haar fulltime baan 
maakte dat Corina niet he-
le dagen bij Mark kon blij-
ven. De ouders, broer en zus 
van Mark wilden hem ook 
niet in huis nemen. De eni-
ge mogelijkheid die over-
bleef, was een hospice. Mark 
wist dat naar huis gaan geen 
optie was. Toch smeekte hij 
Corina om naar huis te mo-
gen, en Corina voelde de be-
klemming toenemen. Niet 
alleen kon het niet, ze wilde 
het ook niet. Het werd haar 
steeds duidelijker dat ze 
voor zichzelf moest kiezen. 

Ze voelde zich nog steeds 
betrokken bij Mark, maar het 
appèl dat hij op haar deed, 
kon ze niet langer opbren-
gen. Uiteindelijk besloot 
ze hem dit te vertellen, om 
weer tot zichzelf te kunnen 
komen en de beklemming 
kwijt te raken.
De laatste we-
ken van zijn le-
ven bleef Corina 
Mark bezoeken in 
het hospice, om 
met hem mooie 
herinneringen 
op te halen, hem te steunen, 
er voor hem te zijn. En toch 
voelde het anders. Dat Mark 
nu 24-uursverzorging ge-
noot, had haar een bepaal-
de rust gebracht, de beklem-
ming verwijderd. Corina kon 
er weer voor Mark zijn.

Tot de dood ons scheidt...

Kanker heb je niet alleen 
Kanker is een ingrijpende ziekte, niet al-
leen voor de persoon die erdoor wordt 
getroffen, maar ook voor zijn of haar 
naasten. De laatste jaren wordt daarom 
steeds meer aandacht besteed aan wat 
kanker voor hen betekent. Veel partners 
worstelen met klachten als stress, ver-
moeidheid, slaapproblemen of angst. 
sommigen hebben moeite om de ziekte 
van hun partner te accepteren. Deze 
klachten worden vaak zoveel mogelijk 
genegeerd. Partners zeggen nogal eens: 
“Maar het gaat niet om mij. Voor mijn 
partner is het nog veel erger. Die lijdt pas 
echt. Die vecht tegen de kanker op leven 
en dood en ik wil er volledig voor hem of 
haar zijn. Mijn eigen emoties en behoef-
ten doen er nu even niet toe.” Dit is een 
logische en soms ook passende reactie. 
hoe klein men zich als partner ook soms 
voelt, men probeert zich groot houden, 
zeker in de nabijheid van de partner. Men 
wil hem of haar niet belasten met eigen 
zorgen. Men wil er voor de partner zijn 
en hem of haar moed inspreken door 
zelf sterk te zijn. Maar er zit een andere 
kant aan deze positieve bedoeling. het is 
een valkuil die de veerkracht en de rela-
tie kan ondermijnen. Dan heeft het juist 
een averechts effect. als gezonde partner 
loopt men de kans om minder flexibel te 
worden, ongezonder te gaan leven, psy-
chische problemen te krijgen, geïsoleerd 
te raken van de omgeving, of uit elkaar 
groeien. Terwijl dit juist datgene is wat 
men wil vermijden.

Beschikbare hulp voor partners van kan-
kerpatiënten 
ondanks deze problematiek is het aan-
bod aan hulp voor partners nog beperkt. 
het bestaande aanbod richt zich vaak 
op de familie of het koppel (echtpaar) 
als geheel. De focus ligt dan vaak op het 
welbevinden van de kankerpatiënt. hier-
door is er minder ruimte voor de speci-
fieke behoeften van de partner. 

nieuwe ontwikkeling
De Universiteit Twente heeft daarom in 
samenwerking met VU medisch centrum 
en met financiële steun van KWF Kan-
kerbestrijding de online cursus Houvast, 

voor elkaar (www.houvastvoorelkaar.nl) 
ontwikkeld. Deze cursus biedt informatie 
en steun en helpt partners het beste te 
halen uit deze moeilijke tijd. De cursus 
is uniek in nederland, omdat er tijdens 
het gehele ontwikkelingsproces nauw is 
samengewerkt met de doelgroep. hun 
behoeften, wensen en ideeën vormen dan 
ook de basis van de cursus. Houvast, voor 
elkaar is een zelfhulpcursus die bestaat 
uit zes basislessen, die elk een thema 
behandelen: (1) herkennen en omgaan 
met emoties; (2) Het versterken van 
veerkracht; (3) De invloed van negatieve 
gedachten; (4) Het herkennen van waar-
den in het leven en in de relatie; (5) Het 
belang van communicatie; (6) Vriendelijk 
zijn voor zichzelf. 

elke les start met een korte informatieve 
tekst over het onderwerp van die les. 
Daarna volgen enkele korte psychologi-
sche oefeningen die de partner kunnen 

helpen om zijn of haar veerkracht te ver-
sterken, meer te leven in het nu of stil te 
staat bij dingen die echt belangrijk zijn. 
na iedere les krijgen de partners prakti-
sche informatie, tips en nuttige verwijzin-
gen naar websites en organisaties. ook 
bevat de cursus, voor degenen die dat 
graag willen, mogelijkheden om in con-
tact te komen met lotgenoten.

De eerste deelnemers zijn enthousiast. Zo 
zeggen zij bijvoorbeeld: “ik vind de site 
er goed uitzien! alle informatie is goed 
te vinden en duidelijk beschreven. De 
mindfulness-oefening vond ik een goede 
aanvulling van de cursus.” Maar ook: “In 
les 2 heb ik wel de nodige ondersteuning 
gevonden. ik realiseerde me dat ik vol-
doende tijd voor mezelf moet inplannen 
wil ik het vol kunnen houden.”

De cursus is gratis. Partners kunnen kie-
zen of zij de cursus alleen of gedeelte-
lijk samen met hun partner willen doen 
en waar en wanneer zij de cursus gaan 
doorlopen. Dit kan op de computer of ta-
blet. De cursus vergt ongeveer anderhalf 
uur per week en duurt, afhankelijk van 
de beschikbare tijd, ongeveer 6 tot 12 
weken. Deelname aan de cursus is op dit 
moment nog gekoppeld aan een onder-
zoek. Meer informatie over de cursus en 
het onderzoek is te vinden op de web-
site: www.houvastvoorelkaar.nl. op deze 
website kan men zich ook direct inschrij-
ven (de inschrijving is nog tot eind 2014 
geopend). na het onderzoek zal de cursus 
beschikbaar komen voor alle partners 
van mensen met kanker in nederland.

noot

nadine Köhle is als afgestudeerde gezondheids-

psycholoog bezig met promotieonderzoek bij 

de Universiteit Twente, vakgroep Psychologie, 

gezondheid en Technologie. haar onderzoek 

richt zich op de ontwikkeling en de evaluatie 

van een online zelfhulpinterventie voor part-

ners van kankerpatiënten.

Uw partner heeft kanker... 
           en hoe gaat het met u?
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Wrang, ze waren 

elf jaar samen 

geweest, waarvan 

ze er zeven had-

den samenge-

woond, en nu  

op de uitvaart 

was ze niet meer 

dan één van de  

bezoekers. 

corina kon er 

weer zijn voor 

Mark.

 Door naDine Köhle
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