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Laagdrempelig regionaal
Inloophuis voor mensen met
dankt
kanker en
hun naasten

Vitaliteit
December is de maand van de vitale
mannen. De kindervriend Sinterklaas
klimt als goedgemutste grijsaard op
zijn schimmel Amerigo en beklimt in
gure nachten daken, die tegenwoordig
volgestouwd
zijn
met
gladde
zonnepanelen, op zoek naar roetvrije
schoorstenen.
Zijn
Amerikaanse
tegenhanger maakt het zelfs nog
bonter. Die vliegt in een slee,
getrokken door rendieren, door de
lucht. Ook De Cirkel kent dergelijke
vitale, ietwat oudere, mannen. Het
bestuur dat bijna altijd heeft bestaan uit
vrouwen heeft een mannelijke injectie
gekregen. Jan van der Avoort en Leo
Kivits hebben de opgevallen plaatsen
opgevuld. In deze editie stellen zij zich
voor.
De fotoreportage heeft ook betrekking
op een oudere man. De Engelse

schrijver Dickens stond centraal tijdens
de Dickens Night in Brandevoort. De
Cirkel
was
er
aanwezig
met
informatiekramen.
Vitaliteit stond ook centraal in de
laatste lezing van dit jaar. Jeroen
Terlingen kon met zijn presentatie
‘Kanker betekent levenslang’ op veel
herkenning rekenen. In het verlegde
hiervan past het artikel ‘Zingeving is
essentieel’ waarin Mariëtte van Hooff
ingaat op de verschillende aspecten
van vitaliteit.
Vitaliteit dat eeuwigheidswaarde lijkt te
hebben op Sinterklaas en de kerstman,
maar die wij u ook het komend jaar toe
willen wensen. Een gezond 2016 met
veel vitaliteit!
.

Jan van der Avoort, bestuurslid De Cirkel:

‘Je inzetten
inzetten voor anderen is een
maatschappelijk plicht ’

‘Het leven is tot nu toe goed voor me geweest,’ vertelt Jan van der Avoort. ’Ik voel me schatplichtig en
doe graag iets voor anderen.’ Jan is 65 en heeft als gynaecoloog in 2013 afscheid genomen van zijn
werkzaam leven. Maar waar velen denken aan een rustige leventje, heeft hij zijn voorzetting anders
ingevuld. Jan is actief bij Humanitas, Lionsclub, Leergeld, de Seniorenharmonie Helmond en sinds
een half jaar is hij bestuurslid van inloophuis De Cirkel.

De mat verhuisde naar binnen

Mijn vader, oom en opa hadden een
kleine verffabriek (Reuverine) in het
Limburgse Reuver. Vader werkte op de
zaak en mijn oom reed rond. Zelfs in
Helmond. Ik heb die traditie niet
voortgezet. Als kind had ik al snel in de
gaten dat daar mijn toekomst niet lag.
De medische wereld trok me. Onze
huisarts was een vriendelijke man en

bovendien woonde hij niet verkeerd!’
vervolgt Jan met een vette knipoog.
‘Het bedrijf is in 1987 gestopt. Het
laatste grote wapenfeit was het binnen
schilderwerk van de Sint Jan in Den
Bosch. Daar heeft de kleine verffabriek
in de 80-er jaren nog jarenlang profijt
van gehad.’ Toch werd ook Jan af en
toe bij de verffabriek betrokken. ‘Als na

een flinke storm het glas van de
kassen in het naburige Venlo vernield
was, moest dat vervangen worden.
Alle handjes waren dan welkom en dus
heb ik heb als jongen de nodige
stopverf moeten kneden.‘
Hardenberg
Jan had zijn keuze gemaakt:
medicijnen. En het liefst op grote
afstand van zijn geboortegrond. Als je
gaat studeren, moet je het goed doen:
ver weg. ‘Groningen was mijn eerste
voorkeur, maar bleek niet haalbaar.’
En dus meldde hij zich eind jaren 60 bij
de balie van de gemeente Nijmegen.
Een studentenstad met een hoog
gehalte Limburgers. ‘Ik had er wel wat
moeite mee. Limburgse studenten die
in het weekend weer naar huis gaan,
zijn geen echte studenten.’ Weer zo’n
gortdroge komische opmerking. In
Nijmegen maakte hij behalve met de
medische opleiding ook kennis met zijn
vrouw. De studie werd voortvarend
afgerond. ‘Na mijn studie bleek ik niet
de enige afgestudeerde gynaecoloog
te zijn. Het aanbod was groot en de
vraag gering. De leuke locaties lagen
niet voor het oprapen. Uiteindelijk
belandden wij in Noordoost Overijssel
in Hardenberg.’ Hardenberg ligt in de
uitloper van de Bible Belt en is
overwegend gereformeerd. ‘Ze hadden
er twee streekziekenhuizen met twee
gynaecologen. Ik werd de derde en
kreeg een tijdelijk dienstverband. Dat
vond ik prima. Van daaruit kon ik weer
verder kijken. Uiteindelijk zijn we
dertien jaar in Hardenberg gebleven.
Onze drie dochters zijn er opgegroeid.
De streek was streng gelovig. In de
schoolboeken van mijn kinderen
werden woorden als bijvoorbeeld
‘Jeetje’ consequent doorgestreept. In
mijn werk heb ik er geen last van
gehad. Integendeel: sterilisatie, voorbehoedsmiddelen en abortus waren
verboden begrippen en dus kwam het
regelmatig voor dat ik de bevalling van

het tiende of elfde kind van een gezin
verzorgde. Het vak was mooi. Ik had
een broodwinning en van de religie
hadden we geen last.’ Uitbundig was
het leven dus niet voor een
Bourgondische jongen uit Limburg.
‘Staffeesten en jubilea waren meestal
op zaterdagavond en om 23.45 uur
afgelopen zodat iedereen naar thuis
kon om van de vrije zondag te
genieten.’

Helmond
‘In Helmond, ver weg van Hardenberg,
speelde in 1993 een gynaecologenprobleem. Wij hadden ons in die tijd
opgegeven
voor
een
visitatiecommissie die uitgevoerd werd door
oude gynaecologen. Eén van die
commissieleden, een gynaecoloog van
het
Diaconessenziekenhuis
uit
Eindhoven, was betrokken bij het
oplossen van het Helmonds probleem.

Hij herinnerde zich de visitatie aan
onze twee ziekenhuizen en had er een
goed gevoel aan over gehouden. Hij
vertelde dat er in Noordoost Overijsel
twee jongens uit het Zuiden werkten,
die hun zaakjes goed voor elkaar
hadden. Ook onze waarnemer uit
Harlingen werd genoemd. We werden
gevraagd, solliciteerden, maar hielden
even gepaste afstand. Pas negen
maanden na het eerste contact, traden
we, met een vrouwelijke collega uit
Maastricht, in dienst en konden we
beginnen aan het terugwinnen van de
patiënten.‘ Bijna 20 jaar later nam Jan
afscheid. ‘Helemaal afscheid van het
Elkerliekziekenhuis nam ik niet. Wel
als arts, maar nog niet als stafmaatschapvoorzitter. In de ziekenhuiswereld veranderen dingen. Eerst
werden wij als maatschappen toegelaten, maar omdat het ziekenhuis
een zak met geld kreeg, waar onze
honoraria uit betaald moesten worden,
moesten de maatschappen omgevormd worden naar stafmaatschappen
en specialistische bedrijven. Dat was
een heel gepuzzel en georganiseer.
Dat heb ik voor 70 collega’s gedaan.
Geld speelt tegenwoordig toch een
grote rol en kan soms vervelende
situaties opleveren,’ filosofeert Jan.
‘Artsen
maken
afspraken
met
ziekenhuizen over hoeveel operaties
en bijvoorbeeld poliklinische bezoeken.
Het komt voor dat bijvoorbeeld
staatoperaties na november niet meer
uitgevoerd kunnen worden, omdat het
maximum bereikt. Mensen moeten
wachten en kunnen pas weer vanaf 2
januari geholpen worden. Je bouwt zo
een stuwmeer op met grote kans dat
het maximum een jaar later nog eerder
bereikt wordt.’
Financiën
‘Mijn bemoeienissen als maatschapvoorzitter waren niet vreemd. Ik heb
altijd twee liefdes gehad: de medische
en
de financiële wereld. In onze

maatschap was ik de financiële man.
Die interesse in financiën heeft vele
deuren voor hem geopend. Zo zit hij
onder andere bij de Seniorenharmonie
Helmond. ‘Die zijn 20 jaar geleden
begonnen als een groep 60 plussers.
Ondertussen zijn er mensen afgevallen
en zijn de meesten 80 jaar of ouder.
Ook het besturen is anders geworden.’
Jan, die helemaal niet muzikaal is,
komt met een praktisch voorbeeld ‘Het
aanvragen van gemeentelijke subsidie
bijvoorbeeld. Ook de aanwas van
nieuwe muzikanten is moeilijk. Over de
hele linie. Bij jong en bij oud, zie je dat
het saamhorigheidsgevoel afneemt.
Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de
Lionsclub. Daar is de instapleeftijd 40
jaar. Ook daar komen we moeilijker
aan leden en zie je dat regulier
bijeenkomen lastig is.’
Cirkel
Begin dit jaar kwam De Cirkel op zijn
pad. ‘Martin Jacobs, onderwijsman, uit
Gemert en goede bekende van
voormalig bestuursvoorzitter Karen van
Hooff, vroeg me. ‘Is dat iets voor jou?
Ik wilde goed met mijn vrije tijd
omgaan. Vroeger vulde ik mijn vrije tijd
met werken. Ik gooide het verzoek van
Martin niet weg. Ik wist wel wat De
Cirkel was, maar wist niet precies wat
ze deden. Als gynaecoloog stuurde ik
regelmatig mensen naar ze door. Ik
had een collega in Den Haag die ook
betrokken was bij het opzetten van een
inloophuis. Ik vind als je een
maatschappelijk doel wilt dienen moet
je achter de doelstellingen staan en die
spraken mij wel aan. Gelukkig zijn ons
dit soort zaken tot nu toe bespaard
gebleven. We hebben geluk gehad.
Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Ik
vind het een maatschappelijk plicht om
je voor anderen in te zetten. Bij mij is
dat heel divers geworden: Humanitas.
Leergeld, De Cirkel. Dat zijn goede
doelen. Het aardige van De Cirkel is
dat het een zelfstandige, door

vrijwilligers gedraaide organisatie is
met korte lijntjes en er zit geen groot
management tussen zoals bij grote
organisaties.’ Ondertussen heeft Jan
een half jaar aan De Cirkel kunnen
snuffelen. ‘Ik zou eerst kijken wat ik
ervan zou vinden. We zouden tijdens
een bestuursvergadering in oktober
kijken hoe het ervoor stond. Of ik zou
blijven en of beide partijen zich erin
konden vinden. En als ik zou blijven,
welke rol ik dan zou kunnen spelen.
Dat hebben we gedaan. We kwamen
er samen snel uit. Ik heb de rol van
secretaris op me genomen.’ Niet
vreemd
gezien
zijn
bestuurlijk
verleden. ‘Maar je moet goed het
verschil maken tussen een secretaris
en een coördinator. Een coördinator is
een veldfunctie en die wordt anders
ingevuld dan de functie van een
bestuurssecretaris. Dat moet je goed
scheiden. De functie is voor al bedoeld

voor activiteiten zoals het aanvragen
van subsidies en het uitvoeren
bestuursbesluiten. Ook een netwerk
beheren hoort daarbij. Ik denk dat we
als bestuur een aardige club mensen
hebben waarmee je iets voor elkaar
kunt boksen. Ondertussen is het
bestuur van een initiatiefgroep die De
Cirkel prima heeft weggezet naar een
beheersgroep geworden. Dat vraagt
een ander type bestuurders. Het
pionieren is heel goed gedaan. Dat
moet je niet onderschatten. Als dat niet
goed
gedaan
was,
was
het
doodgebloed. We zijn nu bekend en
hebben de media altijd goed bereikt.
Ook met de politiek is De Cirkel in
discussie gegaan voor financiële
ondersteuning. De gemeente kan niet
meer om ons heen. Als De Cirkel
gemeentelijke subsidie ontvangt, wordt
de financiële basis versterkt en dat
geeft een goed gevoel.’

Leo Kivits, bestuurslid De Cirkel

Leo Kivits past vele jassen

Of hij een maatkostuum van een kritische winkelformulekenner aantrekt of zich in het vriendelijk
habijt van Sinterklaas hijst, het maakt hem weinig uit. De carnavaleske semi-ceremoniële uitdossing
van een uupper en de toga van een professor bij de Helmondse Keijjoologische Hogeschool zitten
hem ook als gegoten. Maar ook in gepaste kledij een universitair college verzorgen gaat het hem goed
af. Sinds kort trekt hij zich ook het lot van De Cirkel aan en ook dat pak past hem perfect. Zijn
geheim? Betrokkenheid, passie en resultaatgerichtheid.
‘Overmorgen leid ik een groep van zo’n
30 food managers in Londen rond. We
gaan een aantal winkels bekijken die
met vernieuwde formules werken. ’s
Morgens naar Schiphol en ’s avonds
weer thuis in Aarle-Rixtel.’ Dit soort
acties typeert Leo Kieviten. Ook zijn
levenslange
liefde
voor
het
winkelgebeuren
spreekt
tot
de
verbeelding. Zijn vader had een handel
in groente en fruit en stond niet raar te

kijken toen Leo na zijn studie bij Jonker
Fris conserven in Heusden aan de
Maas aan de slag ging. Ook niet
vreemd dat zijn kinderen ook in de
foodsector terecht gekomen zijn.
Dochter Muriel is unitmanager inkoop
bij Sligro en Marc-Jan is inkoopmanager bij Superunie. ‘Daar heb
ik ook nog voor gewerkt,’ glundert Leo.
Food zit blijkbaar in het DNA van de
familie Kivits. Een derde opvallende

eigenschap is het graag omgaan met
mensen. ‘Dat rondleiden in Londen
heeft te maken met mijn passie als
hoofddocent aan de businessschool
van de Rijksuniversiteit Groningen.
‘Het is leuk om de theorie aan de
praktijk te toetsen. Tijdens de colleges
bespreken we de theorie maar ik neem
ook graag de praktijk voor mijn
rekening. ‘Leren hoe het moet’ afgezet
tegen ‘weten hoe het gaat.’
Prefesser
Hoewel Leo op universitair niveau
lesgeeft, is hij geen professor. ’Ho, ho,’
corrigeert hij als een volleerde
Kerstman. ‘Ik ben ‘perfesser’ op de
Keijjoologische Hogeschool in Helmond.’ Met deze opmerking komt een
volgende eigenschap van hem bloot te
liggen. In zijn DNA zit de carnavalsgen. Een gen dat op 11-11-1970
officieel geregistreerd werd in het
gemeentehuis in Vlijmen. En dus zijn
Els en ik op een vrolijke manier een
langdurige relatie gestart met een
aardig rendement: twee kinderen en
vier kleinkinderen.’
EDAH
Leo heeft trouw hoog in het vaandel
staan. Na zijn periode bij Jonker Fris,
verhuisde hij naar supermarktketen
EDAH in Helmond waar hij 24 jaar
bleef. ‘Ik begon op de commerciële
afdeling. Na een aantal jaren werd ik
gevraagd of ik nieuwe winkelformules
wilde bedenken. ‘De eerste formule
was de ‘Basismark’. Maar het project
waar ik het langst aan gewerkt heb
was Torro. Dat is een bijzonder
verhaal. Ik was bij mijn zus in Spanje
op vakantie toen er een hele grote
supermarkt geopend werd met de
fraaie naam Jumbo. Op de openingsdag lieten ze een witte olifant door
Madrid lopen. Daar was ik zo van
onder de indruk. Dat was zo’n
spektakel! Ik dacht als ik een nieuwe
formule ga bedenken moet er een

beest bij zijn. Dat geeft een bepaalde
kracht. We hebben er over gesproken
met een reclamebureau en we
kwamen uit bij de power van een stier.
Een vriendelijke zwarte stier met een
bloementje in zijn bek.. EDAH was net
als Konmar een onderdeel van Vroom
& Dreesmann. Enkele jaren, na mijn
vertrek
bij
EDAH
werden
de
supermarkten Konmar en Torro in
elkaar geschoven en verdween de
naam Torro.’
Nieuwe uitdagingen
Na 24 jaar EDAH ben ik lid geworden
van
de
hoofddirectie
van
de
Groenwoudt groep, eigenaar van
Supermarkten, slijterijen en Kruidvat
drogisterijen. Wel met het idee dat alle
volgende banen niet langer dan 5 jaar
mochten duren en dus duurde
Groenwoudt
vijf
jaar.
Na
de
supermarktwereld wilde ik eens aan de
andere kant van de tafel zitten. Werken
bij een leverancier. Het werd
bierfabrikant Interbrew. Ook hier
werkte ik vijf jaar.’ Toen ik in dienst
was bij Groenwoudt kwam ik in contact
met een wetenschappelijk medewerker
van de Erasmus Universiteit die bezig
was
met
onderzoeken
in
de
levensmiddelenbranche en hij zocht
bedrijven die dit onderzoek mee wilde
financieren. Met Groenwoudt zijn we
meteen lid geworden van deze
business school. Op zijn verzoek ben
ik toen, naast mijn gewone werk, af en
toe, gastcolleges komen geven over de
ontwikkelingen in de Nederlandse
supermarkten. Na een aantal jaren is
de business school, als zelfstandig
instituut, onderdeel geworden van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Zelfstandig
‘Al die jaren had ik voor een baas
gewerkt. Op een gegeven ogenblik
wilde ik zelf mijn agenda bepalen en
ging als zzp-er de markt op om de
vergaarde kennis te vermarkten.. Het

werd de tijd van de interim projecten
en de commissariaten. Daarnaast bleef
ik colleges geven aan mensen uit het
vak. Het was een drukke periode. Het
was altijd zoeken naar de juiste balans,

maar
ik
vond
het
alle
drie
buitengewoon interessant. In die
periode kwam er nog iets bijzonders op
mijn pad. Ik werd gevraagd voor de
functie van bestuursvoorzitter van de
Cooperatie Superunie die de inkoop
verzorgt
voor
alle
Nederlandse
supermarkten met uitzondering van
Albert Heijn en Jumbo.. Ook dat heb ik
vijf jaar gedaan. Na die hectische
periode ben ik sinds 1 jaar in een
rustiger vaarwater terecht gekomen. Ik
ben nu alleen nog maar parttime
verbonden aan de businessschool.’

Vrijwilligerswerk
‘Naast het werken heb ik me altijd
ingezet voor vrijwilligerswerk..’ Leo
somt een aantal activiteiten op zoals
bestuurslid
van
voetbalvereniging
MULO uit Helmond, voorzitter van
gymnastiekvereniging Cialfo uit AarleRixtel, lid van de carnavalsvereniging
De Keijebijters en als ze een
sinterklaas nodig hadden, konden ze
altijd met succes bij hem aankloppen.
Aan dat lijstje is nu ook De Cirkel
toegevoegd. ‘Dat ik bij De Cirkel zit is
te danken aan bestuurslid Toos
Leenen, die regelmatig aan de telefoon
hing om me over te halen. Ze wist, via
mijn schoondochter, dat ik het werken
ging afbouwen. Toch was het niet
alleen de charme van Toos waarom ik
overstag ging, maar de impact van het
ziekteproces en het overlijden van mijn
broer Wim. Hij kreeg in 2012 te horen
dat hij darmkanker had. Er volgde een
periode van onzekerheden, van
kortstondige succesjes en tegenvallende uitslagen. Het werd een
zware tijd voor zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en de rest van de familie.
Wim ging er goed mee om en toen het
einde naderde nam hij dapper
afscheid. Ik heb in die periode enorme
bewondering gekregen voor de
medische begeleiding maar ook
ingezien hoe belangrijk aandacht is
voor de naastbetrokkenen. Op 1
oktober 2013 is Wim overleden. Mede
op basis van deze ervaringen heb ik
besloten om de ontstane vrije tijd te
gaan besteden aan De Cirkel.’
De Cirkel
Toch had Leo al enkele jaren eerder
kennis gemaakt met De Cirkel.’ Ik ben
lid van rotary. Als club willen graag
projecten rond de kerk sponsoren.
Daarmee bedoel ik projecten in onze
directe omgeving. Toen we de
gemeente Helmond belden om naar
goede doelen te informeren,. kwam de
betreffende ambtenaar meteen met De

Cirkel. Dat hebben we gedaan en
middels het organiseren van een
asperge festival hebben we het
inloophuis een aardige donatie kunnen
schenken.’
Muziek Helpt
Leo werd vrijwilliger en met zijn
ervaring was het logisch dat hij bij de
sponsorgroep terecht kwam. Via Paul
van Thiel, eigenaar van restaurant De
Steenoven en lid van dezelfde rotary
club, hoorde hij over de plannen voor
de uitgave van het boek ‘Heerlijk
Helmond, Hierin werden een groot
aantal Helmonders geïnterviewd. Ze
gaven iets over zich zelf weg en

vertelden wat hun lievelingsgerecht
was en hoe het klaar gemaakt moest
worden. Een deel van de opbrengst
van het boek ging naar de cirkel.’
Onlangs is Leo bestuurslid geworden
en heeft meteen een nieuwe activiteit
in de steigers gezet. ‘Ik ben bezig een
muziekavond te organiseren voor de
gasten van De Cirkel en hun naasten.
De toegang wordt gratis en de
opbrengst moet uit sponsoring komen.
Samen met René van Luytelaar en
Mario Cortenbach van Striepke Veur
zijn we bezig een programma in elkaar
te draaien. Noteer maar alvast ‘Muziek
Helpt’ op zaterdag 21 mei 2016.

Jeroen Terlingen, auteur ‘Handboek vo roverlevers van kanker’

Kanker betekent levenslang
levenslang

‘Wees blij dat je leeft’ is vaak een reactie van mensen die ex-kankerpatiënten een hart onder de riem
willen steken. Ex-kankerpatiënten snappen de goed bedoelde schouderklopjes, maar de gevers
snappen niet dat het leven na een periode van kanker meestal niet meer hetzelfde is als het
vertrouwde leven voor de ziekte. Velen leveren fors in op de kwaliteit van leven. Journalist en
schrijver Jeroen Terlingen weet er alles van.
Ook bij Terlingen klopte kanker op de
deur. Lymfklierkanker was de diagnose. En zoals zovelen moest ook hij
de medische molen in. Lid worden van
een patiëntenorganisatie was een
volgende stap. En omdat hij een
journalistieke achtergrond had, werd
Terlingen al snel ingeschakeld voor het

magazine van deze organisatie. Het
werd een langdurig, vrijwillig dienstverband waarin hij een groot aantal
mensen sprak. Het viel hem altijd op
dat mensen na hun ziekte de draad
van hun oude leven moeilijk of niet
meer konden oppakken en dat
toekomstverwachtingen
bijgesteld

moesten worden. Medisch
waren ze genezen, maar een
andere ‘ziekte’ was als een
dief in de nacht in hun leven
binnengeslopen. Vaak vage
klachten, die door artsen
weggewuifd werden, maar
ook concreet ongemak of
maatschappelijke achteruitstelling veroorzaakte. Ervaringen
die
naar
de
buitenwereld
nog
niet
gedeeld werden. Terlingen
besloot er iets aan te doen
en
schreef
ín
2003
‘Handboek voor overlevers
van
kanker’
en
legde
hiermee een nog onbekende
wereld bloot. Langzaam
maar zeker hebben de
belevingswerelden
en
klachten terrein gewonnen en heeft
ook de medische wereld ingezien dat
de invloedssfeer van kanker niet stopt
na een behandeling, maar dat iemand
soms een levenslang vastzit aan de
klachten van een overwonnen ziekte.
Niet voor niets had Terlingen zijn
lezing bij de Cirkel op 25 november de
titel ‘Kanker betekent levenslang’
gegeven.
Herkenning
‘Er zijn mensen die jaren later tegen de
effecten van chemo of bestraling
aanlopen. ‘Dat kan niet’ werd toen door
artsen verteld. Inmiddels heeft de
medische wereld die stellige overtuiging bijgesteld. Of denk aan mensen
die moeilijk aan werk kunnen komen.
Ze hebben meestal een gat van
anderhalf jaar in hun werkzame leven
en als mogelijke werkgevers horen dat
kanker daar debet aan is, haken ze
vaak af. Voor sommigen is een
kinderwens geen haalbaar doel meer.
En wat te denken van ex-partners die
hun partners verliezen, omdat die niet
kunnen of willen omgaan met de
nieuwe
realiteit.’
Woorden
van

Terlingen die meteen herkend werden
tijdens de lezing en voor sommigen het
gemakkelijk maakt hun ervaringen te
delen toen Terlingen erom vroeg.
Terlingen is een journalist en een
journalist is van nature meer luisteraar
dan verteller. Logisch dat de avond
gaandeweg uitgroeide naar een
interactieve uitwisseling van verhalen.
Terlingen opende met citaten uit zijn
handboek en uit de volle zaal volgden
rap de ervaringen van anderen. Geen
werk meer kunnen vinden werd
regelmatig geopperd. Maar elke
medaille kent gelukkig ook twee
kanten. Waar het gros tegen onbegrip
aanliep, kon een enkeling rekenen op
begrip en kon zijn plaatsje in de
bestaande werksituatie behouden. Ook
fysiek ongemak werd regelmatig
aangestipt. De avond groeide uit tot
een warme lot-genotenavond.
Pluk de dag
Omdat
vele
aanwezigen
zich
herkenden in de verhalen, kregen
degenen die kwamen voor mogelijke
oplossingen
in
de
verdrukking.
Mogelijke oplossingsrichtingen werden
amper aangestipt. Toch zijn er die. In

een interview van 31 januari in het
Algemeen Dagblad vertelt Terlingen:
’Ik probeer de dag te plukken. Dus heb
ik weer pianoles, geef schrijfcursussen
in een gehuurd kasteeltje in de
Toscane, maakte een roman over een
Italiaanse componist en schrijf nu aan
een thriller. Een kinderboek staat ook
nog op mijn lijstje. Ik doe wat op mijn
pad komt, maar niets waar ik geen lol
aan beleef. De kanker heeft me ook
figuurlijk niet opgevreten. Integendeel.
Het is een cliché, maar het heeft me
juist verrijkt. Ik ben me bewuster van
de eindigheid van mijn verblijf hier. En
ook ongeduldiger geworden. Niks
uitstellen, maar liever meteen doen.’
Pluk de dag was dus de gemiste visie.
OK
Ondertussen zijn de opvattingen over
‘leven na kanker’ aangepast, is er
wetenschappelijk
onderzoek
naar
gedaan en zijn ervaringen vastgelegd.
En dus vond Terlingen de tijd om zijn
publicatie uit 2003 te actualiseren. In
2014 verscheen het geactualiseerde
handboek. Toch is voor hem de kous
nog niet af. Het fenomeen is herkend,
maar moet een vaste plaats krijgen.
Terlingen is zich ervan bewust dat de
belangen van ex-patiënten onvoldoende behartigd worden. In 2014
heeft hij de stichting OK opgericht. ‘OK
staat niet voor Operatie Kamer, maar
voor Overlevers Kanker,’ legt hij tijdens
de lezing uit. Het moet een soort
vakbond worden, die een tegenhanger
moet zijn tegen de kankerzorg, die
vaak bedrijfsmatig te werk gaat en
weleens het belang van de expatiënten vergeet. Ook tijdens de
lezing brengt hij de stichting OK onder
de aandacht.
Genieten
Terlingen is een strijdbare man, maar
ook een man die weet dat
tijdmanagement belangrijk is, getuige
de laatste alinea in het eerder

genoemde AD-interview als ze vragen
hoe het verder met hem moet. ‘Ik wil
me zo snel mogelijk bij Stichting OK
overbodig maken. En dan blijven
schrijven, pianospelen, wandelen en
van
kinderen
en
kleinkinderen
genieten. Elke dag weer.’ Genieten
dus. Vragend naar zijn ervaring van de
lezing bij de Cirkel antwoordde hij: ‘Het
was een bijzonder avond. Druk
bezocht door mensen die openhartig
hun verhalen vertelden.’ Tevreden
stapte Terlingen rond tien uur in zijn
auto en reed naar zijn woonplaats
Utrecht. Hij had er weer een bijzondere
dag van gemaakt. Pluk de dag.

Mariëtte van Hooff, vitaliteitsspecialist

‘Zingeving is essentieel’

Ziekte vreet aan de vitaliteit en is een complexe vijand. Zowel fysiek als geestelijk kan het gaten slaan
in iemands leven. Om die gaten te stoppen en om een nieuwe weg proberen te vinden is zingeving belan
De draad oppakken en een nieuwe weg inslaan. Niet meer de weg die je eerst in gedachten had, maar de
die je opgedrongen krijgt. Vaak een moeilijke weg waar niet meteen oplossingen voor zijn. Toch moet je
zoek naar die weg.
‘Als mensen bij de specialist een
vervelende diagnose, zoals kanker,
horen, gaat verlies van vitaliteit een rol
spelen,’ opent vitaliteitscoach/therapeut Mariëtte van Hooff. ‘Ze worden
met een zware last opgezadeld. Hoe
moet het nu verder? Overleef ik dit?
En meer van dit soort beklemmende
vragen. Het leven is opeens op een
kritiek kruispunt beland en zit in een
achtbaan van emoties.’

Mechanismen
‘Je ziet dan dat mensen op verschillende manieren met zoiets omgaan.
Zowel actief als passief. De actieve
mens onderneemt meteen actie, gaat
op zoek naar informatie en zoekt steun
en raad bij anderen. De tegenhanger,
de passieve, valt neer op de bank, is
bang voor een mogelijke doodvonnis of
vlucht in veel roken of drinken. Ook zie
je dat mannen en vrouwen vaak
anders reageren. Vrouwen zijn meer

Iemand kan heel gezond zijn, maar
toch niet vitaal en iemand in een
rolstoel is wellicht minder gezond maar
kan juist erg vitaal zijn.’

geneigd steun te zoeken bij anderen,
terwijl mannen dat minder doen.
Iedereen doet het op zijn of haar
manier. Maar voor iedereen geldt dat
als je een vervelende diagnose hoort,
alle stress-mechanismen in werking
treden. Je leven wordt bedreigd. Die
mechanismen zijn: vechten, vluchten
en verstarren. Je krijgt een reactie die
past bij je persoonlijkheid. Van daaruit
wordt de vitaliteit min of meer
aangetast. In algemene zin kan gesteld
worden dat mensen die heel actief zijn,
gesteund worden door met anderen te
praten of informatie te verzamelen,
gemakkelijker het proces ingaan. Maar
feit is dat zo’n fase altijd gevolgen
heeft. Vitaliteit is een samenspel
tussen de fysieke en geestelijke
gesteldheid. Het is een misvatting dat
het te maken heeft met gezondheid.

Disbalans
‘Het ligt er helemaal aan
hoe
verminderde vitaliteit zich openbaart.
Je kunt alle situaties moeilijk over één
kam scheren. Duidelijk is wel dat er
fysiek en geestelijk dingen met je
gebeuren die elkaar beïnvloeden.
Belangrijk is ook hoe je omgeving
reageert: je partner, kind, moeder of
ben je alleen. Is er begrip? Er spelen in
zo’n proces veel facetten een rol.
Voeding bijvoorbeeld. Te zwaar zijn is
een risicofactor. Maar zo simpel
kunnen zaken niet gesteld worden. Er
is veel onderzoek gedaan naar
voeding. Toch kan de ene persoon
totaal anders reageren op voeding dan
de andere. Voedingsadvies is altijd
bedoeld voor de gemiddelde mens.
Net als medicatie, die ook uitgaat van
de gemiddelde mens en meestal
getest is op jonge blanke mannen, die
zich beschikbaar gesteld hebben.
Vrouwen
worden
vaak
niet
meegenomen in dit soort onderzoek,
omdat ze een hormonale disbalans
hebben
die
onderzoeksresultaten
kunnen beïnvloeden. Toch neemt de
farmaceutische industrie genoegen
met zo’n proefpopulatie.’ Mariëtte komt
met een ander opmerkelijk voorbeeld.
‘Bij hartinfarcten zijn de symptomen bij
vrouwen totaal anders dan bij mannen.
Iedereen denkt aan
pijn aan de
linkerkant van het lichaam en pijn in de
borst, maar dat hoeft bij vrouwen
helemaal niet zo te zijn. Bij vrouwen
kan het zich openbaren in de rug of
nek, aan allebei de kanten van het
lichaam of kan zelfs een rechtse
uitstraling hebben. Er zijn artsen die
dat niet of nauwelijks weten en
vrouwen naar huis sturen die een
hartinfarct gehad hebben.’

is beter iets of iemand te zoeken die
Bewegen
als een spiegel kan dienen. Je moet
‘In die eerste periode na de diagnose
doelen
bijstellen
of
opnieuw
is het prima dat je actief bent. Dan is er
formuleren. Accepteren dat het anders
nog niet veel veranderd. Naarmate je
moet. Acceptatie heeft te maken met
beter geïnformeerd bent, word je een
zingeving.
Je
leven
verandert
mondigere patiënt en kun je beter
ingrijpend en je moet het een nieuwe
eigen keuzes maken en ben je minder
invulling geven. Een nieuw zelfbeeld.
overgeleverd aan wat voor jou beslist
Hoe vind ik mijn vitaliteit terug en
wordt. Het is goed om vanaf het begin
welke zingeving past bij mij? Kortom:
veel te bewegen. Bewegen is goed
hoe vind ik een nieuwe koers.’
voor je conditie. Je herstelt sneller, je
krijgt er meer wilskracht door.
Cirkel
Wilskracht is een batterij die op kan
Onlangs hebben we bij De Cirkel een
raken. Als je drie maanden niets doet,
eerste avond georganiseerd waarin
is de batterij leeg. Je moet je opladen.
vitaliteit centraal stond. Uit de verhalen
Met elk positief stapje laad je de
die je dan hoort, merk je dat mensen
batterij op. Goed voor het lichaam,
op zoek zijn naar acceptatie en het
goed voor de geest. Maar ook hier zijn
vinden van een passend nieuw
geen gouden regels voor. Mensen
zelfbeeld. Hoe vinden ze dat en wat
worden vaak door begeleiders aan
moeten ze doen? Op zo’n bijeenkomst
bewegingsschema’s gezet die nooit
kunnen mensen van elkaar leren,
wetenschappelijk onderbouwd zijn,
elkaar tips of richtingen geven. Een
terwijl ook hier iedereen anders kan
soort lotgenotenbijeenkomst waarin ik
reageren. En zo kom je in een complex
probeer te sturen. Maar nogmaals: ik
gebied terecht. Als je ziek bent ga je
ben niet degene die de weg uitstippelt,
naar een dokter, voor voeding naar
dat doen de mensen zelf.. Best
een diëtiste en voor stress naar een
moeilijk. Ze komen uit een diep dal en
psycholoog. Maar vaak ontdek je geen
moeten vanuit een complexe situatie
samenhang
in
de
gevonden
de juiste koers zien te vinden. 3
oplossingen.
Een
vitaliteitscoach/
februari hebben we een tweede avond.
therapeut probeert die samenhang wel
Nogmaals: ik heb de oplossingen niet,
te vinden of passend te maken en
maar kan wel meedenken in het vinden
hangt als een helikopter boven de
van een goede oplossingsrichting.’
verschillende
disciplines.
Vitaliteitscoach/therapeu
te is een vrij nieuw Inloophuis De Cirkel
colofon:
beroep en heeft al een Piet Heinstraat 59
tekst en opmaak:
beroepsgroep.’
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