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dankt
kanker en
hun naasten

Terug
Het magazine is terug. Wegens drukte
was het magazine een poosje naar de
achtergrond verschoven, maar nooit
helemaal uit beeld geweest. Nu ik weer
wat meer tijd begin te krijgen, krijgt het
magazine natuurlijk ook weer
de
nodige aandacht. Aandacht die de
twee boeken ook kregen, die
gepresenteerd zijn tijdens Wereldkankerdag 2019 in inloophuis De
Cirkel: het werkboek van Mariette van
Hooff voor mensen die na hun
ziekteproces de draad van het leven
weer willen oppakken en de ervaringen
van Liduine Jansen die samen met
haar levenspartner hun ervaringen
over van hun borstkankerproces
beschreven hebben. Verder staat deze

editie in het teken van het gesprek.
Vorig jaar zijn we begonnen met
gesprekken met burgemeesters, die in
het comité van aanbeveling van de
Cirkel zitten, en bezoekers uit hun
gemeenten. De gespreken hebben in
de diverse lokale kranten gestaan. In
dit magazine zijn de verhalen van
vorig jaar en van dit jaar gebundeld. En
omdat het lente is, zetten we ons logo,
een kopje koffie – altijd een goed
vertrekpunt voor een goed gesprek – in
de lentebloementjes (zie foto voorblad).
Jan-Willem van den Enden

Mariëtte van Hooff:

‘Pas als de storm is gaan liggen,
kun je de schade opnemen’

Vrijwilligers zijn het cement van een vereniging of organisatie. Mariëtte van Hooff is zo’n
vrijwilliger. Via een andere vrijwilliger van de Cirkel kwam ze als vitaliteitscoach in contact
met het inloophuis, verzorgde ontmoetingen over Kanker en vitaliteit en schreef een
werkboek voor mensen die na de behandeling van kanker zich weer gaan richten op een
nieuw of vernieuwd leven. Haar boek werd gepresenteerd tijdens Wereldkankerdag 2019
in inloophuis
‘Ik merkte tijdens de avonden die ik bij
De Cirkel gaf - vertelt Mariëtte die
enkele jaren als vitaliteitscoachtherapeut avonden verzorgde over
Kanker en vitaliteit - dat er op die
bijeenkomsten veel thema’s besproken
werden, waar mensen mee zitten en er
graag iets mee willen doen. Meer dan

alleen maar over praten. Een van de
meest voorkomende onderwerpen die
me opviel, en waar mensen vaak mee
geconfronteerd worden, is het feit dat
ze klaar zijn met de behandeling van
kanker en dan? Wat daarna? De
behandelingen zijn afgelopen of soms
is een situatie chronisch geworden.

Vanaf dat moment zijn ze ineens geen
patiënt meer, valt alle aandacht weg en
moeten ze gaan leven. Ze gaan van
overleven (operatie en behandelingen)
weer naar leven. Dat is voor veel
mensen een probleem. Op het moment
dat je weer moet gaan leven betekent
het ook dat de verwachting van de
omgeving is: je bent klaar van de
behandeling. Je kunt weer gewoon
verder. En dat denken de ex-patiënten
vaak zelf ook, terwijl ze dan daarna
vaak
nog
last
hebben
van
restverschijnselen van een ingreep,
chemo of bestralingen. Dat kan zich
uiten in vermoeidheid of medische
klachten.
Neem
bijvoorbeeld
borstkanker. Na een operatie volgt
regelmatig een hersteloperatie. Soms
mislukt een hersteloperatie en dan
moet er opnieuw geopereerd worden.
Er
zijn
dus
soms
medische
complicaties.’
Stilte
‘Als je weer moet gaan leven, moet je
je emoties weer op de rit hebben
staan. Het merken dat je dingen niet
meer kunt zoals voorheen. Niet meer
alles kunnen wat je eerst kon. De
nasleep, het voelen van angst is ook
een heel belangrijk thema. Komt het
weer terug? Pas op het moment dat je
klaar bent na al die behandelingen,
begin je pas te beseffen: ‘Shit. Wat is
er allemaal gebeurd? Wat is me
allemaal overkomen?’ Wat betekent dit
allemaal, terwijl iedereen in je
omgeving zegt: dat je er goed uitziet?’
Ik hoorde onlangs iemand zeggen: pas
als de storm is gaan liggen, kun je de
schade opnemen. Dat is het ook een
beetje. De overleefstand is voorbij. Nu

zie je pas wat het allemaal met je
gedaan heeft.’
Verwerking
‘Het boek gaat er vooral over als je in
die rustige periode bent aangeland om
dan eens te gaan kijken: ‘Waar loop ik
tegen aan? Waar heb ik moeite mee?
Ik blijf maar moe, waar zou het nog
meer mee te maken kunnen hebben
dan puur het fysieke? Het is het
moment waarop mensen denken: nu is
het weer klaar, nu kan ik weer vooruit.
Pas op dat moment begint de
verwerking te spelen.’
Copingstijl
‘Mensen hebben vaak vanaf hun jeugd
hun eigen copingstijl - de manier
waarop iemand met problemen omgaat
- opgebouwd. De een maakt iets mee
en trekt zich onmiddellijk terug, terwijl
een ander strijdbaar wordt. Je merkt
dat na zo’n traject de oude colpingstijl
nog functioneert. Stel je bent gewend
om maar door te gaan. Terwijl allerlei
emoties omhoog komen, blijf je die
maar wegduwen. Je zult ook een
bepaalde tijd moeten stilstaan om je
rugzak leeg te maken. Voor zo iemand
zou het goed zijn om af en toe in een
hoekje te gaan zitten en alles op zich
af laten komen. Maar dat is degene
niet gewend.’
Handvatten
‘Het boek geeft je meer grip op: wat
overkomt mij nu. Het houdt een spiegel
voor. Een hoofdstuk gaat bijvoorbeeld
over omgaan met problemen. Hoe doe
ik dat eigenlijk? Hoe deed ik dat
normaal? Hoe deed ik dat vroeger? Is
dat nu het handigste om te blijven
doen? Als jij gewend bent op een

bepaalde manier te reageren is dat nu
nog steeds de meest ideale manier om
te reageren of zou je nu beter iets
anders kunnen doen? En zo zijn er
voor alle thema’s handvatten. Werken
aan herstel heeft raakvlakken met
coping. Als je gewend bent om er
tegenaan te gaan, ga je na je ziekte er
dan ook tegenaan? Ook al werkt dat
niet?’
Anderen
‘Omgaan met anderen hoe doe je dat?
Wat zeg je als iemand vraagt hoe het
met je gaat, terwijl je je klote voelt?.
Geef je een gewenst antwoord of ben
je eerlijk? Dat kan een bedreigende
situatie zijn. Anderen weten vaak niet
hoe ze met zo’n situatie om moeten
gaan. Zoek daar een weg in door te
zeggen het gaat nog niet zo goed. Of:
je kunt beter vragen hoe het vandaag
met me gaat. Hoe eerlijk wil je daarin
zijn? Welke strategie kies je? Het boek
zet je aan tot denken. Hoe ga ik het
doen als er vragen op me af komen.
Zeg ik op mijn werk iets tegen
collega’s? Wat is voor jou goed? Als je
bijvoorbeeld bij een vereniging bent,
wat vertel je dan? Je moet het per
situatie bekijken. Bij dat soort dingen
sta je niet stil. Het boek geeft je
handreikingen om als een bepaald
thema je aanspreekt er iets mee te
gaan doen. Hoe doe ik het nu en zou
het anders kunnen als ik er behoefte
aan heb. Daar moet het een hulp bij
zijn.’
Uniek
‘Op papier ben ik mijn methode nog
niet eerder tegengekomen. Er zijn heel
veel boeken. Meestal handreikingen
hoe je met medische dingen moet

omgaan en er zijn heel veel
ervaringsverhalen.
Prima!
Daar
hebben mensen heel veel steun aan.
Maar het heel gericht kijken naar waar
loop ik tegenaan en hoe zou ik het aan
kunnen pakken, heb ik nog niet
gezien.’ Mariëtte kent wel betaalde
internetprogramma’s (webbased programma’s). ‘Dan zit je achter de
computer en krijg je via de computer
opdrachten.’ Mariëtte is daar sceptisch
over. ‘Ik denk als je nog erg moe bent
en je zit in een fase waarin je niet weet
wat je wilt gaat doen, je volgens mij
niet zo prettig achter de computer zit.
Mensen zitten dan misschien liever op
de bank met een boek en een dekentje
over zich heen of aan de keukentafel.’
Oefeningen
‘De oefeningen in het boek, dat in de
ontwikkelingsfase door verschillende
proeflezers gelezen is, zijn ingedeeld
in thema’s. Het zijn leuke, korte
oefeningen om te doen. Als het zo’n
dag is dat niets lukt, doe je het rustig
aan. Er zijn ook oefeningen die meer
vragen van je concentratie of focus.
Dan moet je meer nadenken. Elk
hoofdstuk heeft een kort stukje tekst
met vaak herkenbare zaken. De
thema’s zijn heel herkenbaar en uit het
leven gegrepen. Je duikt snel in een
thema wat je op dat moment het meest
aanspreekt. Echt bedoelt voor mensen
die na de storm in de stilte zijn beland.
Eerder in het proces ben je niet bezig
met de onderwerpen uit het boek. Dan
ben je met andere onderwerpen bezig.
Zodra iemand aan het terugkrabbelen
is kan dit boek nuttig zijn.’

Henriette
‘Henriette Verhoeven was een goede
vriendin van ons. Die kwam in 2015 bij
mij toen ik de opleiding volgde tot
vitaliteitstherapeut. Ik moest proefpersonen hebben. Henriette bood zich
aan. Ze kwam met name bij mij
terecht, omdat ze alles wat ze bij de
fysiotherapeut moest doen veel te

bij De Cirkel. Ze zat in de werkgroep
lezingen en vroeg of ik iets voor De
Cirkel kon betekenen. De Cirkel willen
meer jongeren onder de 65 jaar
binnenhalen. Werkenden met kanker.‘

zwaar vond. Ze zat net in een fase dat
ze afscheid moest nemen van wel of
geen werk en ze zat met het feit dat ze
overal wilde vertellen hoe goed het met
haar ging (‘ik leef nog steeds’), maar
zich steeds moest melden bij de
fysiotherapeut, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige van het UWV, werk en
vertellen hoe slecht het met haar ging.
Dat was zo’n interne spagaat. Aan de
ene kant positief willen blijven, maar
aan de andere kant moeten erkennen
dat het eigenlijk helemaal niet zo goed
gaat. Ze liep tegen dingen aan.
Henriette werd een sparingspartner
voor het boek en heeft me betrokken

werk. Er is een uitgever bij betrokken,
die zorgt voor de landelijke publiciteit.
In de regio begint het z’n weg te vinden
en het druppelt ook al door buiten de
regio. Het boek wil mensen helpen
meer zicht op hun leven te krijgen na
een
ziekteproces
En
voor
professionals kan het een bron van
inspiratie zijn. Zo’n boek zou
bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut die
gespecialiseerd is in oncologische
revalidatie in de la kunnen liggen of bij
een oncologische verpleegkundige.
Eigenlijk
iedereen
die
mensen
ondersteunt. Weet je wat mij
tegenvalt? Dat een KWF of Neder-

Promoten
‘Nu nog het boek promoten. Dat is de
volgende stap. Ik doe alles naast mijn

landse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) weinig animo
hebben getoond. Het KWF besteedt
alleen geld aan wetenschappelijk
onderzoek. De NKF schuift de bal
door
naar
de
afzonderlijke
verenigingen. Dan moet ik al die
afzonderlijke verenigingen opzoeken
en benaderen. Toevallig hoorde ik van
een congres van het Integraal
Kankercentrum Nederland. Daar zou ik
folders kunnen neerleggen. Ik vind het
wel leuk om er iets mee te doen, maar
het moet naast het werk gebeuren. Het
kost nogal wat denkwerk hoe je dingen
moet aanpakken.
Voorbeeld
Een van de proeflezers – een jonge
vrouw met kinderen en eigen zaak had een melanoom in haar been. Ze
hebben een lymfeklier bij haar weg
gehaald en die was niet schoon. Ze
kon niet thuis blijven en moest werken.
Een echte doorzetter. Ik heb haar het
boek laten zien. Ze was erg vermoeid.
Dat zat ‘m vooral in de angst dat de
kanker kan terugkomen. Er zwerft iets
rond en ze weet dat de kanker
terugkomt. Dat is het ergste wat er is.’
Mariëtte relativeert. ‘Wij hebben ook
kans dat we morgen iets krijgen, maar
we weten het niet en maken ons geen
zorgen. Deze mensen, en dat zijn er
best veel, lopen voortdurend met het
idee rond dat de kanker terug kan
komen. Als ik iets voel, zou het dan
….? De kunst is dan om de angst niet
zozeer weg te stoppen, maar de angst

er laten zijn. Als je blijft duwen – ik wil
het niet weten- dan wordt je daar heel
moe van. Je kunt ook zeggen dat je
het hebt. Die angst die mag er zijn. Het
is normaal dat ik er bang voor ben.’
Voorbeeld
‘Je moet erkennen dat je die angst
hebt. Soms moet je heel bewust tijd
nemen om die angst er te laten zijn.
Dan merk je ook dat die vermoeidheid
daar omheen minder wordt.’ Mariëtte
pakt een boek uit haar boekenkast.
‘Houdt dit maar even voor je hoofd. Zo
communiceer je in de eerste fase van
kanker. Je bent alleen maar bezig met
jezelf. Je hebt oogkleppen op. En dat
kan ook niet anders. Alles staat in de
overleefstand. En daar sluit alles op
aan. Daarna merk je restverschijnselen. Ik kan dit niet meer zo goed. Je wilt
het niet accepteren.’ Mariëtte vervolgt
de oefening. ‘Pak het boek maar vast.
Duwen! Je probeert te overleven en
tegelijkertijd blijf je in die cocon zitten.
Wat voel je? Spanning. Wat voel je
nog meer? Het gaat pijn doen. Als je
dingen maar blijft wegduwen, krijg je
fysieke klachten. En je wordt heel moe.
Leg het boek maar op je schoot. Door
het doen van zo’n oefening wordt je
het gewaar. Een oefening om stil te
staan wat je overkomt. Waarom je
hoofd zo vol zit. Dat heeft daar mee te
maken. Je bent alleen maar bezig met
angst, wat overkomt me? Wat voel ik?’
Inmiddels begint het boek aardig zijn
. weg te vinden. Roparun uit Laarbeek
heeft het boek met succes aangeboden als sponsordoel en heeft 500
exemplaren mogen schenken aan
inloophuis De cirkel.

Jamey Adriaansen:

De Cirkel-vrijwilliger van het jaar

Op maandag 4 februari, Wereldkankerdag, heeft Jamey Adriaansen, uit handen van
Astrid Veeris, voorzitter van het bestuur van regionaal inloophuis De Cirkel, de jaarlijkse
wisseltrofee van de 'Vrijwilliger van het Jaar' mogen ontvangen.
Adriaansen (midden op de foto) is een
geholpen. Altijd belangeloos en altijd
stille kracht die achter de schermen De
met veel enthousiasme. Een stille
Cirkel enorm geholpen heeft. Drie jaar
kracht de nodig in het zonnetje gezet
geleden heeft hij de website van De
moest worden.
Cirkel
ontworpen
en
colofon:
gebouwd, onderhoudt ‘m, Inloophuis De Cirkel
heeft het nodige werk Evertsenstraat 19
tekst en opmaak:
verzet bij de invoering van Helmond
Tel. 0492-347904
Jan- Willem van den Enden
de privacy regelgeving en
Foto’s:
heeft ook met zijn grafische
Jan-Willem van den Enden,
kennis De Cirkel vooruit
Thom de Vos en Google
httpswww.inloophuisdecirkel.nl
Voor een gratis abonnement op de nieuwsbrief, mail naar
info@inloophuisdecrikel.nl.

Dilia Blok en Gonny Joris (december 2018):

Soms moet je over een drempel heen

Over een ziekte als kanker kun je zwijgen en voor jezelf houden. Als anderen het niet weten, kan
dat een veilig gevoel geven. Maar erover praten is toch beter, ondervond Gonny Joris uit
Someren. Ook de Somerense burgemeester Dilia Blok erkent dat je verhaal delen waardevol kan
zijn. Gedeelde smart is halve smart. Je verhaal vertellen of gewoon een kopje koffie drinken bij
lotgenoten kan bij De Cirkel, het regionaal inloophuis voor kanker in Helmond. Bedoeld voor
mensen met kanker, maar ook voor hun naasten
Toen Gonny Joris (links op de foto) 26
april van dit jaar tijdens een streng
onderzoek voor een niertransplantatie
hoorde dat een scan een verdacht
beeld opleverde dat nader onderzoek
vereiste en haar ’s avonds verteld werd
dat ze longkanker had, schrok ze en

dacht ze dat dit het einde was.
‘Genezen zou een moeilijk verhaal
worden’. Gonny is een nuchtere vrouw
en besloot om de informatie in kleine
kring te houden. ’Wat heeft het voor zin
dat ik het openbaar maak,’ was haar
argument en besprak het alleen maar

met haar man. ‘Ik kom er wel mee naar
buiten als ik weet dat er iets gaat
gebeuren.’ In de periode van diagnose
tot operatie, kon ze er goed met haar
man over praten. ‘Pas toen de operatie
voor de deur stond zijn we naar onze
dochter gegaan en hebben het haar
verteld. Ze verschoot en wilde dat we
het haar eerder verteld zouden hebben
zodat ze kon helpen. Ik wilde haar
sparen omdat ze dit jaar twee zware
operaties gehad had.’
Operaties
Burgemeester Blok herkent de situatie.
Haar moeder handelde ook zo toen ze
hoorde dat ze borstkanker had. ’Bij
haar twee zussen had de ziekte ook al
op de deur geklopt. Om geen onnodige
onrust te zaaien, vertelde ze het haar
twee zonen, mijn twee broers en haar
zusje pas enkele dagen voor de
operatie. Alleen mij nam ze meteen in
vertrouwen. Ze hield zich kranig. Er is
meer dan kanker, gaf ze als nuchtere
verklaring. Uiteindelijk is het gelukkig
allemaal goed gekomen.’ Ook de
operatie van Gonny pakte goed uit.
’Het was een zware operatie die niet
zonder gevaar was. Maar het medisch
team in Nijmegen heeft goed werk
gedaan. Twee dagen later stond ik
alweer langs mijn bed.’
Praten
Dilia Blok, lid van het comité van
aanbeveling van De Cirkel, luistert
aandacht.
Met
haar
medische
achtergrond (ze heeft 25 jaar als
verpleegkundige in het Erasmus
ziekenhuis in Rotterdam gewerkt) kan
zich goed inleven in de situatie van
Gonny, maar ze vergeet ook niet
aandacht te vragen voor de omgeving

van een zieke. ’Anderen zijn ook
onderdeel van het ziekteproces.
Kanker heb je nooit alleen. Je
echtgenoot, kinderen, familie en
vrienden krijgen er ook iets van mee,
dragen op hun manier de zorgen en
moeten het een plaatsje geven in hun
leven. Dan helpt praten. Je kunt het
samen bespreken, maar soms is je
verhaal vertellen tegen een gastvrouw
of gastheer, die zich helemaal voor jou
open stelt, geen verkeerde optie. Dat
kan in een inloophuis.’
Drempel
Toch koos Gonny voor de relatieve
rust. ‘Ik wist dat er in Helmond een
inloophuis was, maar maakte die stap
niet. Totdat op een dag de vrouw van
mijn neef belde. Of ik zin had om me
een dag te laten verwennen tijdens
een Bella Donna dag bij de Cirkel in
Helmond. Ik was sceptisch. Het was
goed bedoeld, maar ik ben niet zo’n
type dat daar zelf gebruik van zou
maken. Uiteindelijk heb ik het toch
gedaan. Het was een schot in de roos.’
Haar koudwatervrees bleek geheel
onnodig te zijn. ‘Ik werd meteen
opgenomen en voelde me vanaf het
eerste moment welkom. Het was een
fantastische
dag!
Heel
goed
georganiseerd, heel gastvrij.’ Achteraf
bekent ze dat delen ook veel waarde
heeft. ‘Misschien dat ik samen met
mijn dochter naar het inloophuis ga.
Ze heeft natuurlijk ook het een en
ander voor haar kiezen gekregen.’ Dilia
knikt begrijpend. ‘Daar is het inloophuis
voor bedoeld. Niet alleen voor iemand
die ziek is, maar ook voor mensen uit
de directe omgeving.’ Gonny besluit:
‘Soms moet je over een drempel heen.
Letterlijk en figuurlijk.

Frank van der Meijden en Joukje Pezie (februari 2019):

Elkaar steunen is belangrijk

Burgemeester Frank van der Meijden (links op de foto_en Joukje Pezie uit Laarbeek hebben
een gemeenschappelijk verleden. Beiden hebben ervaring met kanker. Praten hierover
schept een band.
‘Begin jaren negentig had ik alle geluk
van de wereld toen een radioloog mijn
mammografie foto bekeek en vertelde
dat hij er niets op kon ontdekken, maar
dat zijn gevoel hem zei dat er iets aan
de hand was,’ opent Pezie het
gesprek. ‘En dat was ook zo. Zijn
gevoel bedroog hem niet.’ Nader
onderzoek bracht aan het licht dat
Pezie borstkanker had. ‘En dan ga je
de medische molen in. Maar ik was
strijdbaar en had er alle vertrouwen in
dat het goed zou komen. Ik was

achtenveertig, had nog jonge kinderen
en kon nog niet gemist worden. De
prognose was slecht, maar ik ben er
goed uitgekomen.’
Alertheid
Van
der Meijden (54) luistert
aandachtig en herkent de situatie. ‘Ik
kom in mijn rol als burgervader vaker
soortgelijke verhalen tegen. Een
luisterend oor aanbieden helpt dan,
merk ik. Ook wijs ik mensen op De
Cirkel, omdat ik weet dat ze daar

lotgenoten en ervaringsdeskundigen
kunnen treffen. Ongeveer twee jaar
geleden is bij mij een melanoom
verwijderd. Deze werd onderzocht en
bleek kwaadaardig te zijn. Omdat er
nog een uitzaaiing zat, is deze
weggenomen. Dat was een kleine
ingreep en goed te overzien. Mijn
functioneren heeft er niet onder
geleden, maar het had toch een groot
effect op me. Daardoor realiseer ik me
des te meer dat een diagnose zoals
Joukje kreeg een grote impact had. Op
haar, maar ook op haar gezin.’ Van der
Meijden roemt de medische stand van
zaken in Nederland. ‘De alertheid van
mijn huisarts heeft in dit proces een
cruciale rol gespeeld. Ik ben hem
eeuwig dankbaar. Ik kende De Cirkel
toen nog niet. Die leerde ik pas later
kennen en werd er meteen fan van.
Elkaar steunen is erg belangrijk tijdens
en na een ziekteproces.’
Nazorg
‘Begin jaren negentig - toen men het
woord kanker amper over de lippen
kreeg - was de medische zorg ook
goed, maar was er amper nazorg,‘ vult
Pezie aan. ‘Nadat je medisch gezond
verklaard was, kon je naar huis. Hoe je
je leven na een levensbedreigende
ziekte moest verwerken, moest je zelf
uitzoeken. Gelukkig was er van de
Borstkankervereniging Nederland een
lotgenotencontact in Helmond. Daar
ben ik toen via een verpleegkundige
van het Elkerliek ziekenhuis gevraagd
voor
een
coördinerende
vrijwilligerstaak en heb me er tot twee
jaar terug voor ingezet. Zo leerde ik het
regionaal inloophuis De Cirkel kennen.
Ik kom er vanaf het begin, zo’n negen
jaar geleden, ga regelmatig naar

lezingen, zit bij de fotoclub, zwem en
quilt er graag.’ Ze breekt graag een
lans voor De Cirkel. ‘Dat veel
bezoekers regelmatig terugkomen,
bewijst het nut van een inloophuis.’
Ondertussen is De Cirkel ook voor Van
der Meijden geen onbekend gebied. Hij
zit in het Comité van Aanbeveling. ’Een
luisterend oor kan enorm steunen.’ ‘En
dat doet het ook,’ vult Pezie meteen
aan. ‘Bij een gastvrouw of gastheer,
maar het gebeurt ook regelmatig dat
iemand onverwachts tijdens een
ontspannen activiteit zijn of haar
verhaal vertelt en dat de andere
deelnemers aandachtig luisteren.’
Voorbereid
Burgemeester Van der Meijden; ‘Vorig
jaar zijn er 101 bezoeken geweest van
mensen uit Laarbeek aan De Cirkel.
101 op een totaal van 4000 bezoeken.
Dat is relatief weinig zou je kunnen
zeggen, maar als de bezoeken
waardevol zijn geweest, dan doet het
ertoe.’ Pezie twijfelt er niet aan. ‘Alle lof
aan de gastvrouwen. Die doen altijd
hun best om gasten op hun gemak te
stellen. Het feit dat bezoekers de weg
naar De Cirkel goed weten te vinden,
bewijst dat.’ Van der Meijden; ‘Ik snap
dat mensen soms over een drempel
moeten. Toch ervaar ik De Cirkel als
een laagdrempelige voorziening waar
mensen die kanker hebben, gehad
hebben of een partner, kind of
familielid hebben die het heeft, altijd
terecht kunnen. Hetzij voor een
activiteit of voor een goed gesprek. Net
zo’n goed gesprek zoals wij nu gehad
hebben.’ Pezie knikt instemmend. Een
goed gesprek eindigt altijd met een
tevreden gevoel.

Liduine Jansen:

‘Gruwelijk vaak proosten op de goede afloop’

Nadat schilderes Liduine Jansen en haar levenspartner Frits Sibille de schilderijen van
Liduine hebben ingepakt, die ze bij het inloophuis De Cirkel heeft geëxposeerd, heeft Liduine
even tijd voor een gesprek over het boek ‘Niet schrikken’ waar hun ervaringen over de
borstkanker van Liduine in verwerkt zijn, de expositie, schilderen en borstkanker.
Over de expositie is Liduine zo klaar.
‘Na de opening in het inloophuis zijn
we meteen naar Spanje vertrokken
voor een vierweekse trektocht van
Noord naar Zuid- Spanje. We hebben
weinig meegekregen van de expositie.’
Over
de
opening
en
de
boekpresentatie is ze
vol lof.
‘Bestuurslid Jan van der Avoort, die de
presentatie voor zijn rekening nam,
deed het heel goed. Hij las voor uit ons

boek en nam een hoofstukje waarvan
ik schrok. Het ging over het verliezen
van mijn haar. Dat vond ik toen heel
erg.’ Liduine heeft een markante, grote
bos rood haar. ‘Maar toen ik een pruik
kreeg – rood natuurlijk - vond ik het
niet meer zo erg.’
Schijf
In 2012 werd bij Liduine een tumor in
een van haar borsten ontdekt. ‘Ik was

voor een mammografie in de ‘bus’
geweest. Alles was prima. Maar drie
maanden later voelde ik iets in mijn
borst. Dat kon geen kanker zijn, want
ik was net naar de bus geweest en
daar hadden ze niets ontdekt. Toch zat
er iets. Het bleek een hele grote schijf
te zijn. Het borstonderzoek in de bus
had het niet gezien. Het zat er al
negen – tien jaar, zei later professor
Tan uit Maastricht. Deze soort kanker
is moeilijk te zien. ‘Het komt vaker voor
dat de bus iets niet ziet, werd Liduine
verteld. ‘De bus zegt zelf dat ze geen
honderd procent zekerheid geven. Ze
dekken zich in.’
Uitslag
‘Ik liet een vriendin, een huisarts, mijn
borsten bekijken. Ze kon geen goede
diagnose stellen en stuurde me voor
alle zekerheid naar het ziekenhuis. Vrij
onbevangen gingen Frits en ik daar
naartoe. Met de uitslag van de bus in
gedachte, kon het niets zijn. Maar het
pakte anders uit. Na de echo werd er
een punctie genomen. Holy Doly,
dacht ik, wat is dit nu ? Volgens mij is
het helemaal niet goed, zei ik tegen
Frits. De punctie deed gruwelijk pijn.
Ze boorden in mijn borst en ik zou
twee weken moeten wachten op de
uitslag.’ Het was zomer en Liduine en
Frits gingen twee weken op vakantie
in Frankrijk.’ Na twee weken hoorden
we dat het niet goed was. Er waren
twee soorten kanker ontdekt. Kanker
van een agressieve soort. En het
behandelplan hadden ze ook al
bijgevoegd. Ik schrok me kapot. Toen
had ik wel in de gaten dat het niet snor
zat. Ik zat bij een vriendin en vertelde
haar dat ze zo’n borst nog nooit gezien

kon hebben. Ik had een tumor die
wandelde.’
Zus
‘Ik ging met het behandelplan naar
mijn vriendin, de huisarts met de vraag
of ze weleens mensen had gehad die
geen chemo wilde.’ Liduine had zich

voorgenomen dat als ze ooit zou
kanker krijgen ze geen chemo zou
willen
hebben.
‘Mijn
vriendin
antwoordde dat ze die wel had gehad.

Twee vrouwen die geen chemo wilden.
Bij die vrouwen groeide de kanker naar
buiten en hebben het niet gered. Toen
wist ik dat ik dat niet moest gaan doen.
Ze stelde voor om een second opinion
te doen.in Maastricht bij professor Tan,
waar ze in haar studietijd stage had
gelopen. Professor Tan zei meteen:
nou mevrouw, u hebt geluk gehad dat
u deze kanker niet tien jaar eerder
heeft gehad. We hebben er nu hele
goede chemo voor. Ik was meteen blij.
Mijn zus had dezelfde kanker en is er
na vijf jaar aan overleden. Die had niet
die goede chemo. Ze stierf in 2000 en
is niet ouder dan 50 mogen worden.
Na de woorden van professor was ik
meteen gerustgesteld. Ook bleek na
onderzoek dat het niet in de familie zat.
Het was toeval.’

Champagne
‘En dan begint het circus. Iedereen die
het wist, belde me op om te vragen
hoe het ging. Frits wilde dat alles in
goede banen leiden en zei tegen
iedereen: kom allemaal maar zaterdag
om twaalf uur. Dan zullen we alles
vertellen.’ Hij had een hele hoop
champagne ingeslagen en buiten in de
tuin van hun smaakvolle boerderij in
Grientsveen kwamen de emoties los
en werd de voorraad champagne snel
soldaat gemaakt. Vriendinnen, mijn
zus, mijn zoon natuurlijk hebben
gruwelijk vaak geproost op de goede
afloop.’ Ze lacht smakelijk bij die
kostbare herinnering. ‘Vriendinnen
zeiden dat ze goed voor me gingen
zorgen en noemden zich de Liduine
Angels. De champagne was zo op.
Pepijn, mijn zoon die niet gedronken
had, en Frits moesten snel een nieuwe

lading halen.’ Later vertelde Pepijn :’Ik
vond de boekpresentatie leuk, maar
de aankondiging met champagne
overtrof alles.’
Foto’s
‘Ik had toen echt het idee dat het dik in
orde zou komen. We gingen er samen
voor. Ik was niet bang, Frits wel. Die
zag zich zelf al in de goot liggen. Hij
maakte veel foto’s. Zeker voor mijn
bidprentje, reageerde ik dan. Na elke
goede scan waren we blij. Weer een
rede voor champagne! Geen echte
champagne,’ onthult Liduine.
‘We
noemden het maar champagne.’ Ze
stopt even. Ze moet een pil nemen
tegen de zenuwpijn. Eerst had ik er
vier per dag. Het is al teruggebracht
naar een per twee dagen. Het bouwt
af. ‘

Berichten
‘Mensen belden de eerst tijd. Maar ik
heb een gruwelijke hekel aan
telefoneren. Ik zei tegen Frits: schrijf
die mensen maar, dan hoef ik niet aan
de telefoon. Anders heb ik de hele dag
kanker. Ik wilde ook rustig kunnen
schilderen en mijn leven kunnen
leiden.’ Maar na de zevende chemo
werd het schilderen minder. ’Het was
helemaal op. Een leerling van me
vroeg zich af of het goed met me ging.
Nee, het gaat helemaal niet goed,
antwoordde ik. Dan houd je er toch
even mee op, reageerde hij. Dat heb ik
ook even gedaan, Ik was zo ziek. Ik
denk altijd maar dat dingen altijd maar
door moeten gaan. Ondertussen hield
Frits iedereen op de hoogte. Er
kwamen steeds meer mensen bij die
zijn berichten wilden lezen of het

interessant vonden. En die berichten
groeiden uit tot een boek.

Uitgeven
‘Laatst moest ik een lezing geven en
bedacht dat ik een selectie van de
berichten via de Hema uit kon geven
aangevuld met wat foto’s. Dan had ik
alles bij elkaar. Erwin, met wie ik
samen portretschilder, hoorde dat en
bood aan het boek zelf uit te geven. Hij
kan mooi vormgeven. Ik vond het een
leuk idee. Zo is het boek er gekomen.
Maar bij het maken van het boek kwam
alles weer terug. Ik heb twee jaar
chemo gehad. En dan denk je dat het
klaar is. Vooral de eenzaamheid uit die
tijd door het boek kwam terug. Ook
besefte ik
dat iedereen nu ook
deelgenoot
werd
van
mijn
ziekteproces. Het was een heftig
weekje. Natuurlijk hebben ter ere van
het boek in het Toon Kortoomspark
een mooi feestje georganiseerd. Met
champagne uiteraard. Toen het boek
er was, dacht ik: ik doe het rustig aan
met het boek. Maar de boekwinkel in

Deurne zei meteen, dat is een
hartstikke mooi boek. Toch had ik niet
zoveel zin om aan de public relations
van het boek te werken. Dat begint nu
pas te komen. Maar Ik weet nog niet
precies hoe ik dat moet aanpakken.’
Schilderen;
Door een storm die ook Griendtsveen
teisterde moesten Liduine en Frits
noodgedwongen eerder terugkomen
van vakantie. ‘Er waren heel wat
(fruit)bomen omver geblazen. Het was
een grote puinzooi in onze tuin. We
zijn nu twee weken thuis en hebben
alleen maar in de tuin gewerkt.’ Geen
straf voor Liduine die graag tuiniert en
even het schilderen aan de kant moest
zetten. ‘Voor de vakantie schilderde ik
acht uur per dag. Het was zo fijn om te
doen. Maar dat pak ik binnenkort wel
weer op.’ Ze filosofeert over haar
schilderen. ‘Mijn werk is wel veranderd
na de ziekte. Het is stiller geworden. Ik
schilder de laatste tijd veel abstracte
landschappen. Je wordt ook ouder en
rustiger. Misschien spelt dat ook mee..
Ik heb toch wel van die periodes dat ik
een bepaald thema schilderde zoals
over mijn jeugd, vrouwen, engelen,
Tibet, aboriginals of, indianen. Soms
kom ik een plaatje tegen en bij de
indianen ben ik geweest.’ Een
roodharige (‘echt puur, maar niet
heus’) bij de roodhuiden. ‘Ik schilder
wat ik meemaak. Ik woon in de natuur
en ben altijd buiten; in de Peel of aan
zee. Daar houd ik ook erg van. Dat zie
je terug in mijn schilderijen. Ik
componeer mijn eigen zee. Daar gaan
vijfentwintig luchten overheen, totdat ik
de juiste kleur heb. En dan kan het nog
zijn dat ik het verander. Als ik er niks
meer aan kan veranderen is het af.’.

Lau van den Bosch en Hubert Vos (januari 2018):

‘Het zit ook tussen de oren’

‘Het zit ook tussen de oren,’ benadrukt Lau van den Bosch (65) uit Asten. Van den Bosch
heeft prostaatkanker. ‘Die is op dit moment redelijk beheersbaar. Maar een ongeneeslijke
ziekte gaat verder dan lichamelijke klachten. Je moet er ook voor waken dat je goed met je
situatie omgaat.’

In het kader van Wereldkankerdag 2018 heeft het regionaal inloophuis De Cirkel/De Peel burgemeester
Hubert Vos en Lau van den Bosch
voor een gesprek uitgenodigd. De
burgemeester ontpopt zich van meet af
aan als en geïnteresseerd luisteraar en
stelt doelgericht
vragen
om zijn
dorpsgenoot en zijn ziekte beter te
leren kennen.

Inloopmiddag
Burgemeester Vos (rechts op de foto)
zit in het Comité van aanbeveling van
het inloophuis en Van den Bosch is
sinds twee jaar een trouw bezoeker
van De Cirkel. Als echte burgervader is Vos natuurlijk ook geïnteresseerd of al meer Astenaren de weg
gevonden
hebben
naar
het
inloophuis in Helmond. ‘Het zijn er

volgens mij nog niet zoveel,’ antwoordt Van den Bosch. ‘Het zouden er
best meer mogen zijn. Ik heb er in
ieder geval veel baat bij.’ Twee jaar
geleden ontdekte hij in Peelbelang Asten een aankondiging over de
maandelijks inloopmiddag voor lotgenoten prostaatkanker. ‘Voorheen kende
ik De Cirkel niet. Ik ben
naar zo’n inloopmiddag geweest. Het
voelde goed aan en van lieverlee
groeide het aantal bezoeken. Naast de
prostaatinloopmiddag, doe ik mee met
de fitness en laat me elke maand
masseren. Dat zijn slechts twee van de
vele activiteiten die De Cirkel
aanbiedt. Het inloophuis is op werkdagen open en biedt een groot scala
activiteiten aan. Voor ieder wat wils.’
Overleven
‘In het begin zit je in een overlevingsmodus, maar gaandeweg moet
je je draai zien te vinden,‘ legt Van den
Bosch uit. ‘Je moet niet achter
de geraniums gaan verpieteren. Gelukkig heb ik veel hobby’s zoals de
Heemkundekring en ‘t Jasper Sport
waar ik jurylid ben. En in dat rijtje past
natuurlijk ook De Cirkel, Wel merk ik
dat ik aan mijn conditie moet blijven
werken. Ik heb dus nog genoeg te
doen!’ Burgemeester Vos luistert geboeid naar zijn dorpsgenoot, die twee
jaar geleden van de andere kant van
het kanaal kwam. ‘Het blijft toch een
groot verschil,’ stelt de oud-Somerenaar met een glimlach vast. ‘De dialecten lijken niet op elkaar.’ De

burgemeester moet er smakelijk om
lachen en gaandeweg het gesprek
passeren regelmatig komische aspecten van de historische controverse
tussen
de
twee
Peeldorpen.
Vos: ’Lachen hoort ook bij het
leven! Kun je goed met de situatie
omgaan?’ vraagt de burg-meester vervolgens. ‘Ik ben er heel open in,’
reageert
Van
den
Bosch.
Bij belangrijke uitslagen gaat er altijd
één van mijn kinderen mee naar het
ziekenhuis. We maken dan een verslagje en delen het met de rest
van het gezin via Whatsapp. Behalve
dat ik mijn verhaal in kleine kring kwijt
kan, is het ook fijn om met lotgenoten om te gaan.’ Burgemeester
Vos
vertelt dat kanker zich tot nu toe nog
niet heeft gemeld in zijn directe
leefomgeving. Toch bleef ook hij niet
gespaard voor langdurige ziekteprocessen. Vos: ‘Ik heb in mijn familie
een langdurig ander soortig ziekteproces meegemaakt. Ik kan me dus
inleven in dergelijke situaties.’
Toekomstbeeld
Vos vraagt voorzichtig naar zijn
toekomstbeeld. ‘Daar doe ik niet aan,’
antwoordt Van den Bosch nuchter. ‘Ik
leef met de dag en daar voel
ik me goed bij. Ik heb mijn hobby’s
en zondags vind je me vaak langs
de voetbalvelden.’ ’Dan komen we
elkaar nog wel eens tegen.’ besluit
burgemeester Vos. ‘Zo groot is de
voetbalwereld niet.’

Thom de Vos en Marnix Schlösser (januari 2018):

Hoe bereikt De Cirkel Deurne?

Toen Thom de Vos uit Deurne, die aan Multipel Myeloom (ziekte van Kahler) lijdt, op verzoek van
zijn vrouw Margreet meeging naar een symposium van het regionaal inloophuis Helmond/De
Peel over Voeding en Kanker werden zijn ogen geopend. Hij dacht dat hij er alleen voor stond,
maar vierhonderd mensen die op een symposium afkomen, vond hij overweldigend. ‘Dat
warme gevoel zoveel lotgenoten te ontmoeten, gun ik anderen ook.’

Wethouder Marnix Schlösser (rechts
op de foto) luistert aandachtig. Beiden
hebben de uitnodiging aangenomen
om een gesprek aan te gaan ter ere
van 4 februari Wereldkankerdag met
als onderwerp ‘Hoe kunnen we het
regionaal inloopcentrum beter onder

de aandacht brengen van de inwoners
van Deurne’.
Zelfstandig
De Vos: ‘Ik ben na dat symposium
meteen naar De Cirkel gegaan, werd
naar verloop van tijd gastheer en lid
van de lezingengroep. Door mijn ziekte

moet ik mijn tijd efficiënt indelen, maar
maak graag tijd vrij voor het
inloophuis.’ Na de introductie waagt
Wethouder Schlösser zich aan een
analyse waarom bewoners van Deurne
niet zo snel bij De Cirkel aankloppen.
Hij begint met een typering van de
inwoners van het Peeldorp. ‘De
Deurnenaar is een zelfstandig type, die
graag zelf zijn problemen oplost of in
kleine kring een oplossing zoekt. Dat
maakt het al wat moeilijker om ze te
bereiken. Wat ook speelt is dat
mensen pas een oplossing gaan
zoeken als er werkelijk iets aan de
hand is. Je zult als inloophuis
regelmatig ergens in moeten staan om
opgemerkt te worden. Ik woon in
Vlierden en lees, zoals heel Vlierden,
altijd het Trommeltje. Als je daar in
staat, val je op. Je moet dus ook de
wijkbladen benaderen.’ De wethouder
biedt meer oplossingsrichtingen aan.
‘Wij
organiseren
regelmatig
laagdrempelige ontmoetingen in de
wijken, waar ook wijkwerkers aanwezig
zijn. In zo’n setting komen mensen
eerder met hun problemen of die van
een ander en kan een bezoek aan De
Cirkel geadviseerd worden.’
Sleutelwoorden
Bekendheid en wijkgericht werken
kunnen
volgens
de
wethouder
sleutelwoorden zijn om een brug te
slaan tussen De Cirkel en de inwoners
van Deurne.‘ Schlösser. ’Je kunt ook
overwegen om een lezing van De
Cirkel in Deurne te organiseren.
Bijvoorbeeld bij de KBO. Dan heb je
meteen een grote groep toehoorders te
pakken. De Vos die lid is van de
Deurnese fotoclub Optika merkt op:
‘Dat zou met een laagdrempelig

nderwerp moeten zijn. Ik heb
bijvoorbeeld een filmpje gemaakt van
eigen foto’s waarin ik mijn ziekteproces
met bijpassende muziek gevisualiseerd
heb. Dat filmpje is in eigen kring goed
ontvangen.’
Menselijke maat
Wethouder Schlösser bevestigt dat
laagdrempeligheid en de menselijke
maat meestal meer impact hebben dan
zwaardere aangezette onderwerpen.
’10 november is mijn zoontje jarig en is
het de Dag van de Mantelzorg. In die
periode
speelt
ook
de
gemeentebegroting. Een erg drukke
periode waarin ik tegen mijn zin in de
speeches moet laten schrijven door
mijn ambtenaren. Vorig jaar begon ik
weer aan een niet zelf geschreven
speech. Maar het voelde niet goed. Ik
heb de speech aan de kant geschoven
en ben een persoonlijk verhaal gaan
vertellen over mijn eigen ervaringen
met mantelzorg. Dat sloeg meteen aan
en ik ben er dit jaar verschillende keren
op aan gesproken. De menselijke maat
komt beter over.’
Open dag
‘Die menselijke laagdrempelige maat
tref je aan bij De Cirkel,’ vult De Vos
aan. ‘We moeten onze weg nog zien te
vinden in Deurne. Daar zullen we de
komende tijd aan moeten werken.
Maar mensen die geïnteresseerd zijn
kunnen altijd even binnen binnenlopen.

