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Preventie is belangrijk

Van links naar rechts: Ryan van Baal, Lotte Bögemann-Sijben, Lidwien Arts, Hermien Winkelhorst.

Kanker... en nu?

Ze vervolgt: “Veel voorkomende overgangs
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Ik probeerde me in hem te verplaatsen
om enigszins te begrijpen met welke
problemen hij kampt. “Ik heb last van snel
wisselende emoties”, zuchtte hij. “Ineens
ben ik bang, dan weer boos, gefrustreerd,
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paniek, ben wanhopig, schaam me soms,
ben somber en wantrouwig geworden.
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mentaal. Ik ben de regie kwijt over mijn
leven en erg afhankelijk geworden van
anderen.”
Mijn vriend was overgeschakeld op de
overlevingsmodus. Mijn cliché-vraag ‘hoe
gaat het met je’ voegt daar dan even
niets positiefs aan toe. Hij voert een soort
gevecht met zichzelf, probeert de nare
ziekte te overwinnen maar ziet dat dit
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“Tja, ik voel me vooral echt eenzaam”,
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nodig hebt. Vertel open aan familie en
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