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BELEEF JE SMAAK NA CHEMO
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Waar we zeker iets mee opschieten, is het besef verhogen dat 
jongeren met kanker worstelen met andere vragen en angsten 
dan de ‘gemiddelde’ kankerpatiënt. Waar we ook iets mee 
opschieten, is om krachten te bundelen met collega-kanker-
patiëntorganisaties (kpo’s) waar jongeren onderdeel van zijn. 
Niet separeren, maar segmenteren! En vanuit die segmentatie 
passende vormen inrichten waar die jongeren hun antwoorden 
vinden. Of nog beter: zelf vinden, bij en met elkaar!
De kracht van het ongedwongen samenzijn is onmetelijk. De 
vindingrijkheid van jongeren is onbegrensd. SJK biedt jonge-
ren (met welke kankervariant dan ook!) de mogelijkheid om 
ervaringen te delen. Maar verlangt daarin ook een actieve rol. 
Een actieve rol die jou afleiding geeft, die een beroep doet op 
jouw nog steeds aanwezige talenten. Ook al kon je ze even niet 
benutten. Een actieve rol die jij invult, zoals jij zelf aan kan. In 
welk stadium van het gevecht en herstel jij je ook bevindt.

Vanuit het perspectief op ‘jongere’ maakt SJK zich sterk om 
aansluiting te vinden bij onze collega-kpo’s. Om vanuit geza-
menlijkheid een centraal antwoord te bieden aan die jongere 
met kanker. En natuurlijk blijft er behoefte aan die medische 
antwoorden en de wetenschappelijke ontwikkelingen. Die 
behoefte die wel ziekte-specifiek is. En speelt die specifieke kpo 
een elementaire rol en biedt de totale LevenmetKanker-bewe-
ging haar enorme waarde. Een waarde die het verdient om nóg 
zichtbaarder te maken!

Warme groet,

Reijer Groenman 
Voorzitter Stichting Jongeren en Kanker

In dit magazine van, voor en door jongeren met kanker, hebben 
wij geprobeerd de onzichtbare kant van (leven met) kanker juist 
meer zichtbaar te maken. Waar loop je als jongeren nou precies 
tegen aan? Net zoals er vele vormen van kanker bestaan; even-
veel reacties zijn te verwachten wanneer jij iemand in jouw 
omgeving vertelt dat jij kanker hebt of hebt gehad. Het is van 
de buitenkant niet altijd direct zichtbaar. Weet jij veel hoe die 
persoon reageert? 

Kun je het die andere persoon eigenlijk kwalijk nemen? Kun 
jij het jouw werkgever kwalijk nemen dat hij niet weet hoe hij 
met die (lees: jouw) situatie om moet gaan? Kun jij het die bank 
kwalijk nemen dat zijn processen zo ingericht zijn zoals ze zijn, 
dat chronisch zieken als risico bestempeld worden? Zelfs als 
je gezond verklaard bent? Ja en nee. Maar schieten we veel op 
met het najagen van passende antwoorden op deze vragen? Ook 
weer, ja en nee.
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Volgens Judith Prins, professor Medische Psychologie en 
verbonden aan het Radboudumc, is het niet zo gek dat het 
lastig is je leven na kanker op te pakken. “In de eerste fase, 
waarin je hoort dat je kanker hebt, wil iedereen maar één ding: 
beter worden. Vooral jongeren zijn in die eerste fase bang voor 
stagnatie, alles moet gewoon doorgaan. School, werk, relaties. 
Ze storten zich volledig op de behandeling en gaan er vanuit dat 
ze daarna hun oude leventje snel weer kunnen oppakken. Dan 
komt er meer ruimte, ook voor het verwerken.” 

Vooral jongeren die na kanker de draad weer willen oppakken, 
hebben daar vaak moeite mee. Dat is niet gek, vindt Prins. 
“Jongeren zijn zich op allerlei vlakken aan het ontwikkelen. 

Op het gebied van relaties, studie, werk, het losmaken van je 
ouders. Bovendien zijn de emoties van jongeren anders dan die 
van volwassenen. Heftiger. Ze leven vaak met de dag. Dat alles 
is al moeilijk genoeg.” Prins vergelijkt het met een tafel met 
vier poten. “Iedere poot staat voor een belangrijk levensthema, 
gezondheid, studie of werk, gezin, relaties. Als door het verlies 
van gezondheid één poot van die tafel wankelt, is dat al lastig 
en kan de tafel maar moeilijk blijven staan. Als je kanker hebt 
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‘JONGEREN ZIJN ZICH OP IEDER VLAK AAN 
HET ONTWIKKELEN. DAT IS AL MOEILIJK 
GENOEG ZONDER KANKER.’{ }

JE HEBT HET. KANKER. EN JE WILT BETER WORDEN. ALTHANS, DAT HEB JE 
JEZELF VOORGENOMEN. JE KNOKT EN DE BIJBEHORENDE BEHANDELINGEN 
ONDERGA JE MOEDIG. JE WENS KOMT UIT: JE WORDT BETER, DE KANKER IS 
WEG. JE KUNT JE OUDE LEVENTJE WEER OPPAKKEN. HOERA! OF TOCH NIET? 
HET VALT VAAK NIET MEE OM NA DE DIAGNOSE KANKER JE WEG WEER TE 
VINDEN. ZEKER NIET ALS JE JONG BENT. 

HOERA, IK KAN   DE DRAAD 
WEER 
OPPAKKEN!

Judith Prins
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(gehad), komt alles in het licht daarvan te staan. Ook de andere 
poten wankelen en de stabiliteit is weg. Je moet het evenwicht 
weer gaan zoeken.” 

Kiezen
Volgens Prins is het belangrijk dat jongeren praten over hun 
gevoelens en de situaties waar ze tegenaan lopen. “Vaak zie 
je dat jongeren niet zo gemakkelijk hulp zoeken. Ook niet bij 
familie of vrienden. Ze zijn bang dat de belasting voor anderen 
te groot wordt. Ze hebben immers al veel voor hun kiezen 
gehad, wordt vaak door jongeren gedacht. Het kan ook zo zijn 
dat familie en vrienden het simpelweg niet kunnen, de juiste 
hulp bieden.” In dat soort situaties is het goed om eens met je 
huisarts of een psycholoog te praten. “Dat hoeft helemaal geen 
heel zwaar, langdurig traject te zijn,” zegt Prins. “Eén gesprek 
kan je al op het goede spoor zetten en ervoor zorgen dat je weer 
grip krijgt. Belangrijk is dat jongeren de tijd nemen, kanker zal 
altijd een onderdeel van zijn of haar leven blijven. Je moet de 
ruimte pakken om dat goed in te richten.” 

Prins heeft regelmatig gesprekken met jongvolwassenen die 
kanker hebben gehad. “Soms kom je in een nieuwe situatie, een 
andere relatie bijvoorbeeld of een nieuwe baan. Dan steekt het 
onderwerp kanker weer de kop op en ben je weer oud-patiënt. 
Vertel je het? Wanneer, hoe en waarom? Ik help ze effectief 
op weg met die vraagstukken. Het initiatief laat ik bij hen. 
Ze moeten zelf bepalen of ze mijn tips en mijn advies gaan 
gebruiken. Zelfstandigheid is belangrijk voor jongeren.” Niet 
iedereen heeft overigens ondersteuning nodig om de draad weer 
op te pakken, nuanceert Prins. “Sommige jongeren praten er 
gemakkelijk over en zijn stabiel genoeg om het evenwicht zelf 
of met hulp van hun omgeving weer te vinden. Maar de meesten 
kunnen wel een zetje gebruiken.” 

Vertrouwen
Eigenlijk moet je alle situaties meemaken voordat je je leven 
weer goed kunt oppakken, zegt Prins. “Pas dan weet je hoe 
je reageert, hoe je je voelt en wat je belangrijk vindt aan 
de reacties van anderen. Al die aspecten kunnen allemaal 
anders zijn na kanker. Bovendien moet het vertrouwen 
in je eigen lichaam weer terugkomen. Die eerste griep is 
doodeng, maar daar moet je wel doorheen.” Prins vindt dat 
jongeren die te maken hebben gehad met kanker regelmatig 
de balans moeten opmaken. “Stel jezelf de vraag: hoe sta ik 
ervoor? Heb ik voldoende grip of heb ik het zwaar? Zoek een 
klankbord als dat nodig is. Dat kan een huisarts zijn die je 
kan doorverwijzen naar een psycholoog die vaker werkt met 
jongeren die te maken hebben gehad met kanker. Maar het 
kan ook een goede vriend of vriendin zijn, of familie. Cliché 
maar o zo waar: praten helpt. Altijd.”

In de rubriek ‘mijn houvast’ vertellen jongeren die ziek zijn of zijn geweest 
of in hun nabije omgeving geconfronteerd zijn met kanker, wat hun houvast 
is. Wat hield hen op de been? Waar hebben ze steun aan? Wat biedt hen 
troost of waardoor kunnen ze écht ontspannen? Marijke Pras (22),op de 
foto voorste rij, derde van rechts, vindt haar houvast bij haar familie en een 
goede vriendin.

FAMILIE
BAND

MIJN HOUVAST>>

‘DE EERSTE KEER GRIEP IS DOODENG,  
MAAR DAAR MOET JE WEL DOORHEEN’{ }

7

‘De eerste keer dat ik met kanker te maken kreeg, was 
ik zes jaar oud. M’n moeder kreeg borstkanker. Dit is na 
deze eerste keer twee keer teruggekomen en de derde 
keer is ze er aan overleden. Dit was op 8 maart 2012. 
Net iets meer dan een jaar later, in juni 2013, werd er 
schildklierkanker bij mij vast gesteld. Ik had net de Pabo 
afgerond en wilde starten met een eenjarig hbo-master. 
Nu, twee operaties en twee behandeling met radioactief 
jodium later, lijkt de kanker weg. Tijdens deze hele periode 
heb ik geprobeerd om gewoon door te gaan met m’n 
leven. Dit was soms erg moeilijk. Ik heb veel steun gehad 

van mijn familie. Aan mijn vader die iedere keer met me 
mee ging naar het ziekenhuis. Aan mijn zus die door haar 
studie biomedische wetenschappen veel antwoorden 
had op mijn medische vragen. Aan mijn broertje die 
altijd voor me klaar stond. Aan mijn oom en tante die me 
leerde om aan mezelf te denken. Aan mijn oma die het 
er heel moeilijk mee had, maar me ondanks dat altijd liet 
merken dat ze er voor me is. En tot slot had ik ook veel 
steun aan mijn vriendin die me van de bank trok om wat 
te ondernemen. Ik prijs me zeer gelukkig met zulke lieve 
mensen om me heen.’
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Karlan van de Lustgraaf

>>

EÉN KEER PER JAAR HOUDT SJK EEN LOTGENOTENWEEKEND VOOR 
JONGEREN DIE TE MAKEN HEBBEN GEHAD MET KANKER. EEN WEEKEND 
WAARIN RUST, BEZINNING EN CONTACT (INCLUSIEF LOL EN GEZELLIGHEID) 
CENTRAAL STAAN. DIT JAAR VOND HET WEEKEND PLAATS AAN DE 
GOUWZEE IN KATWOUDE BIJ STICHTING HUIS AAN HET WATER. KARLAN 
VAN DE LUSTGRAAF (21) UIT HASSELT WAS ÉÉN VAN DE DEELNEMERS AAN 
HET WEEKEND. IN 2012 KREEG ZIJ DE DIAGNOSE LYMFEKLIERKANKER.  
IN MEI 2013 HAD ZE HAAR LAATSTE CHEMO.  
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‘Het is best eng om een weekendje weg te gaan met mensen die 
je niet kent. En tegelijkertijd is het juist weer niet eng, als je 
weet dat je veel gemeen met elkaar hebt. Ik was nog nooit met 
een lotgenotenweekend mee geweest. Spannend, maar hou er 
ook wel van om iets buiten mijn comfortzone te doen.  

Dag 1
De wereld boven Amsterdam was voor mij als oosterling een 
raadsel. Toch ging ik op een vrijdag in september dapper met 
het openbaar vervoer naar De Rijp, een dorp in de buurt van 
Amsterdam. We hadden om 19.00 uur afgesproken bij het 
hotel waar we dat weekend zouden slapen, om daarna nog 
een hapje te eten met z’n allen. Toen ik aankwam en me aan 
iedereen voorstelde, merkte ik dat de sfeer heel relaxed was. 
Het viel me wel op dat er veel mensen waren die qua leeftijd 
dichter bij de 30 zaten dan bij de 20. Gelukkig waren er ook 
vier meiden van mijn leeftijd.

Omdat ik wat later aankwam moest ik nog bij mensen op de 
kamer ingedeeld worden. Ik werd daar lekker vrij in gelaten 
en kon zelfs nog kiezen bij welk tweetal ik wilde slapen. Ik 
probeerde de minst snurkende mensen uit te kiezen. Helaas 
mislukte dat, maar ach, dat mocht de pret niet drukken. 

In de hal van het hotel stonden allemaal blauwe banken. 
Daar ploften we na het eten neer voor een uitgebreid 
voorstelrondje en daarna goede gesprekken. Het was voor 
mij heel bijzonder, want een jongen begon het gesprek al 
gelijk met de lijfspreuk ‘Durf te leven!’, iets waar ik net zelf 
ook mee bezig was. Heel veel herkenning volgde. Het is fijn 
om eens iets over je kankerervaring te vertellen en gelijk het 
gevoel hebben dat de rest je snapt. Niet alleen snapt, maar 
zelf vaak ook iets soortgelijks heeft meegemaakt. We spraken 
bijvoorbeeld over vermoeidheid, waar we allemaal nog wel 
last van hebben. Maar ook over je leven weer oppakken na 
de diagnose kanker. Over de obstakels die sommige mensen 
hebben moeten overwinnen en over het onbegrip wat je 
soms tegenkomt. 

Dag 2
De volgende ochtend werden we per oldtimerbus naar Huis aan 
het Water vervoerd, een inloophuis op een prachtige locatie. Ik 
had niet zo lekker geslapen door de hitte en de muggen op de 
hotelkamer en ik voelde me niet zo top. Het beauty en wellness 
verwenochtendje dat op het programma stond, kwam voor mij 
echt als geroepen. Je kon zelfs nog kiezen uit meerdere opties. 
Ik kreeg een massage, schoonheidsbehandeling en visagie. En 
af en toe dan had je even niets en dan kon je lekker genieten 
van de rust en van het uitzicht. Of een praatje maken met de 
anderen. De sfeer was echt heel fijn, alles mocht, niets hoefde. 
En gelukkig was het ook prachtig weer zodat je lekker de tuin in 
kon.
Tussen de middag konden we genieten van een heerlijke, 
Italiaanse lunch met tapenade, salades, pasta en andere 
lekkernijen. 

Na de lunch kon je mee zeilen als je dat wilde. De wind was niet 
echt aanwezig, maar daardoor was het wel lekker rustig. Alle tijd 
om in een rustig tempo een beetje de basis van zeilen te leren. 
En ook veel lol te hebben met elkaar. 

Daarna was er tijd voor ontspanningsoefeningen. Alles even 
loslaten en helemaal ontspannen. Of gewoon in slaap vallen, 
zoals sommigen onder ons deden. 

Er stond nog op het programma om met een RIB (een soort 
speedboot van rubber) te gaan varen. Het was onzeker of die wel 
zou komen, want de boot was beschadigd en de eigenaar moest 
nog wat stoeltjes vastlijmen aan de boot. Dat beloofde al veel 
goeds. Gelukkig was hem dat gelukt en konden we met z’n allen 
op die boot. Hard scheuren over het water, met top 40 muziek 
op de achtergrond. Het was echt een gaaf moment. Je bent 
helemaal vrij op open water, scheurt over de golven terwijl de 
zon het water laat glinsteren. 

Na het Aziatische eten kwam een gitarist een avondje muziek 
maken met ons. Nederlandse muziek kwam voorbij, maar ook 
een aantal klassiekers. De meningen over deze muzikant waren 
verdeeld, omdat hij wat oudere Nederlandstalige muziek niet 
kende, maar ik heb een leuk avondje gehad. Zelfs nog even voor 
de groep wat gezongen, wat ik best eng vond.

Na deze intensieve, maar geweldige dag gingen we weer 
met de oldtimerbus naar het hotel toe. Nog even kletsen en 
daarna bed in. 

Dag 3
Na het prima (hotel) ontbijt op zondagochtend, werden we 
weer naar Huis aan het Water gebracht. We werden daar 
per sloep vervoerd, over het Markermeer, naar Marken. Best 
koud, zo op de vroege morgen. 

In Marken kregen we een rondleiding van een vriendelijke 
vrouw die helemaal uitgedost was in klederdracht. Marken 
is een dorp dat vroeger aan zee lag, totdat de Afsluitdijk die 
zee in het IJsselmeer veranderde. Veel huizen zijn op palen 
gebouwd, om ze te beschermen tegen de overstromingen van 
vroeger. Door de Afsluitdijk hebben ze daar nu geen last meer 
van. Maar het geeft wel een aparte sfeer. Je kunt de woestheid 
van de zee bijna voelen, de wind die langs de huizen giert. 

Tijdens de rondleiding groette iedereen ons. Het bleek 
telkens familie te zijn van de rondleidende vrouw, dat het 
stereotype beeld van een dorpje alleen maar bevestigt. Maar 
het was ook wel weer heel schattig, het voelde een beetje als 
één grote familie. Paste wel bij de rest van het weekend. 

Toen gingen we naar de KNRM voor een voorlichting 
en demonstratie, daarna mochten we mee op twee 
reddingsboten. Die ervaring is het beste te omschrijven als 
een scene uit een James Bond-film met achtervolging op 
het water. De RIB-boot van de vorige dag was er niets bij. 
Er waren twee soorten boten, een redelijk grote en een 
kleintje. Die kleine ging nog wilder en harder dan de grote. 
Naast het feit dat de boten heel erg cool waren, waren de 
vrijwilligers bij de KNRM ook niet naar om te zien. Een soort 
brandweermannen op het water. We werden ook heel galant 
weer ‘thuis’ gebracht, naar Huis aan het Water, waar we nog 
een lekkere lunch kregen. Na de lunch gingen we met z’n 
allen in de woonkamer zitten om het weekend af te ronden. 
Iedereen kon zijn zegje doen en vertellen hoe hij of zij het 
weekend had ervaren. Volgens mij vond iedereen het enorm 
geslaagd. En toen was het tijd om afscheid te nemen en naar 
huis te gaan. Gelukkig kon ik gezellig met een ander meisje 
de treinreis maken naar Zwolle.   

Toen ik thuis kwam moest ik even bijkomen van alle 
indrukken. Ik heb genoten van de mensen om me heen, 
van de gesprekken, van de lol die we samen hadden, maar 
vooral ook van de rust die het weekend me bood. Ik ben 
vastbesloten om de volgende keer weer mee te gaan.’

>>
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>>Gulay (rechts) en haar dochter Berfin Arici.

KANKER 
DISCRIMI-
NEERT 
NIET
ALLOCHTONEN BELEVEN KANKER ANDERS DAN AUTOCHTONEN. 
GULAY AVSAR EN MEHMET UYGUN WETEN ER ALLES VAN. ZE ZIJN 
ERVARINGSDESKUNDIGEN EN BETROKKEN BIJ DE STICHTING GEZONDHEID 
ALLOCHTONEN NEDERLAND, SGAN.

In 2009 verloor Mehmet zijn zoon aan kanker. Zo maakte hij 
direct mee wat het is om als Nederlander van buitenlandse 
afkomst die ziekte te krijgen. “Toen mijn zoon te horen kreeg 
dat hij nog maar drie maanden te leven had, vroeg hij me het 
stil te houden in de familie. Want het enige dat hij van hen kon 
verwachten was medelijden, wist hij. Mijn zoon wilde vechten 
tegen kanker en wist dat medelijden daar niet bij zou helpen. 
We hielden het stil en hij heeft nog jaren geleefd.”

Krampachtig
Gulay heeft huidkanker. Het gaat op en af met haar gezondheid. 
Ook zij heeft ervaren hoe krampachtig mensen van Turkse 
komaf omgaan met haar ziekte. Voor wie de neiging heeft daar 
verbolgen over te doen: “Zoals Marokkanen en Turken omgaan 
met kanker is niet veel anders dan hoe Nederlanders dat dertig 
jaar geleden deden. Niet weten hoe je moet reageren, er niet 
openlijk over praten en zelfs het woord kanker niet in de 
mond durven te nemen.” De gevolgen zijn er naar, weet Gulay. 
“Voor veel allochtonen is de diagnose kanker hetzelfde als de 
aankondiging van doodgaan. Dat je er van kunt genezen, is nog 
niet echt tot veel mensen doorgedrongen. Met als gevolg dat 
soms de noodzaak tot behandeling niet wordt ingezien.”
En als er dan toch wordt behandeld, worden patiënten 

geconfronteerd met doorgaans Nederlandse medici die 
weinig weet hebben van de Islamitische cultuur. Mehmet: 
“De openheid waarmee artsen in Nederland over kanker of 
andere ziekten praten, is even schrikken voor veel moslims. 
Zeker als het gaat over baarmoederhalskanker of borstkanker, 
is er veel terughoudendheid. Schaamte zelfs. Het is goed om 
daar als Nederlander bewust van te zijn.” En dan is er nog de 
taalbarrière. “Zelfs mensen die best goed Nederlands spreken, 
vinden het lastig om in deze taal met een arts over gevoelens 
te praten. Dan grijp je graag terug naar je moerstaal. Als je er al 
over kunt praten.”

Morfine
Ook een onderwerp als pijnbestrijding is precair. Mehmet 
legt uit waarom: “In de eerste plaats zien sommige mensen 
een ernstige ziekte als de wil van god. Dat leidt tot de vraag 
of je je daar wel tegen moet verzetten door morfine te 
gebruiken. Maar wat nog belangrijker is: moslims willen 
graag letterlijk tot de laatste ademstoot helder blijven. Om 
nog wat te kunnen zeggen tegen hun dierbaren. Zo is het 
bij veel moslims gebruikelijk om religieuze teksten uit te 
spreken, vlak voor het overlijden. Als je bedwelmd bent door 
morfine, dan gaat dat niet.”

‘DE OPENHEID VAN NEDERLANDSE ARTSEN 
IS EVEN SCHRIKKEN VOOR VEEL MOSLIMS’{ }
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Gulay en Mehmet weten dat niet alleen islamitische 
kankerpatiënten en hun omgeving worstelen in Nederland. 
“Afrikaanse mensen zijn nog veel meer gesloten”, vertelt 
Gulay. “Ook de taalproblemen zijn daar nog groter. Veel 
Afrikaanse mensen mijden de reguliere gezondheidszorg 
en nemen hun toevlucht tot medicijnmannen. Tot voodoo.” 
Mehmet vertelt dat ook Chinezen maar moeilijk over 

hun ziekte praten. “Ook die gemeenschap is gesloten. 
Zelfs ogenschijnlijk verwesterde jongeren worden 
introvert als het om kanker gaat.” In nogal wat culturen 
bestaat ook nog eens het idee dat kanker besmettelijk 
is. Mehmet zucht diep. “Heel raar, maar dat idee bestaat. 
Het verklaart waarom patiënten zich soms helemaal 
isoleren. Die mensen willen we graag bereiken.”

Stichting 
Gezondheid 
Allochtonen 
Nederland
Mhemet Uygun nam in 2007, toen zijn zoon aan kanker 
leed, het initiatief tot de oprichting van de Stichting 
Allochtonen en Kanker. Op verzoek van diverse 
patiëntenorganisaties, die maar moeizaam met allochtone 
patiënten in contact konden komen, werd de stichting 
later verbreed en omgevormd tot Stichting Gezondheid 
Allochtonen Nederland, SGAN.

Wat al die patiëntenorganisaties niet lukte, lukt SGAN 
wel: duizenden allochtonen die ziek zijn bereiken en hen 
voorlichten over de ziekte waaraan ze leiden. Ruim vijftig 
vrijwilligers zoeken groepen allochtonen op in moskeeën, 
koffiehuizen en andere locaties. Dat leidt vervolgens 
tot veel individuele bezoeken. Ook vinden die plaats na 
doorverwijzing door ziekenhuizen. Behalve voorlichting, 
zorgt de stichting ook voor lotgenotencontact en 
belangenbehartiging. Daarnaast richt SGAN zich op 
professionals en vrijwilligers in de zorg, zorginstellingen 
en patiëntenorganisaties. De vrijwilligers van SGAN geven 
hen advies, training, scholing en begeleiding.

In korte tijd heeft SGAN haar bestaansrecht bewezen. 
Duizenden allochtone mensen zijn bereikt en geholpen. 
Daarbij gaat het niet alleen om kankerpatiënten, maar 
ook om mensen met diabetes, astma, nieraandoeningen, 
hart- en vaatziekten en Alzheimer. Ook richt SGAN zich 
op gehandicapten en chronisch zieken.

Meer weten over SGAN? www.sgan.nl, 088 0036501. 

‘SOMMIGE MENSEN ZIEN EEN ERNSTIGE 
ZIEKTE ALS DE WIL VAN GOD’{ }

OMDENKEN 
IN DE ZORG

DE BEST MOGELIJKE, ACTUELE ZORG BIEDEN 
VOOR ALLE AYA’S (ADOLESCENT AND YOUNG 
ADULTS, 18-35 JARIGEN MET KANKER) IN 
NEDERLAND EN VOORAL MÉT ALLE AYA’S. DAT 
IS IN HET KORT WAAR HET NATIONAAL AYA 
PLATFORM VOOR STAAT. IN DE DRIE À VIER 
JAAR DAT AYA-ZORG IN NEDERLAND BESTAAT, 
ZIJN VEEL STAPPEN GEZET. KWARTIERMAKER 
EN VICEVOORZITTER VAN HET NATIONAAL 
AYA PLATFORM, DR. EVELIENE MANTEN – 
HORST, IS DANKBAAR VOOR WAT BEREIKT 
IS, MAAR LEUNT NOG NIET ACHTEROVER. IN 
EEN INTERVIEW VERTELT ZE OVER DOELEN EN 
DROMEN. 

AYA’s hebben speciale – of beter gezegd – andere zorg 
nodig dan kinderen en volwassenen met kanker. Dat geldt 
zowel voor de medische als de psycho-sociale zorg. AYA’s 
hebben leeftijdsspecifieke vragen over opleiding, werk, 
relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. De tumorbiologie 
van de tumoren die op de AYA-leeftijd ontstaan, maken 
vaak dat ook de medisch-technische behandeling en nazorg 
leeftijdsspecifiek moet zijn. Het Nationaal AYA Platform wil 
jongeren met kanker, door integrale zorg aan te bieden en 
te anticiperen op hun belevingswereld, in hun kracht zetten 
en daardoor de kwaliteit van hun leven verbeteren. Het 
sleutelwoord is ‘gezamenlijk’: met AYA’s en zorgprofessionals 
samen ontstaat synergie en kunnen dingen gaan gebeuren en 

>>Eveliene Manten - Horst

‘HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
EN DE TRANSITIE NAAR DE ZORG GINGEN 
ME VEEL TE LANGZAAM’{ }
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verbeteren in de zorg, in het 
wetenschappelijk onderzoek 
en rondom de bekendheid met 
‘Kanker op de AYA leeftijd’. 
Waar staat AYA-zorg in 
Nederland nu? 

‘We hebben de afgelopen 
jaren echt de handen uit de 
mouwen gestoken. Er was 
niets voor deze groep, we zijn 

gewoon begonnen. Gedreven door de AYA’s zelf die met de vraag 
kwamen waarom er wel voor kinderen en volwassenen adequate 
kankerzorg is en voor hen niet. Niet zonder resultaat. Inmiddels 
is er een AYA poli hier in het Radboudumc waar de integrale 
zorg (medisch-technisch, psychosociaal en maatschappelijke 
vraagstukken als één geheel) die AYA zorg zo kenmerkt, wordt 
aangeboden door een multidisciplinair team, onder leiding van 
de verpleegkundig specialist. Op de poli kunnen AYA’s uit heel 
Nederland terecht, na verwijzing door hun eigen behandelaar. 
Samen met de AYA’s is de online AYA4 community ontwikkeld, 
zodat AYA’s uit heel Nederland elkaar kunnen ontmoeten. 
Dat was nodig, omdat kanker op de AYA leeftijd toch relatief 
zeldzaam en onbekend is (red: 2500 nieuwe AYA’s per jaar 
verdeeld over een tiental verschillende kankertypes) en je elkaar 
dus ook moeilijker kunt vinden. Intussen is de AYA4 uitgebreid 
met drie andere afgeschermde portals: voor naasten, voor 
AYA’s met borstkanker en voor de zorgprofessionals die AYA’s 
behandelen. Het zijn alle vier communities waar veilig ‘onder 
elkaar’ in een online omgeving kennis en ervaringen met elkaar 
gedeeld kan worden. En dat is nodig om zorg en behandeling 
up to date te kunnen houden. In het Radboudumc hebben 
we ook een AYA Taskforce. Dat is een denktank waarin zowel 
AYA’s als professionals alle kennis en kunde gezamenlijk en 
evenwaardig inbrengen, zodat de integrale zorg goed afgestemd 

wordt op de wensen van AYA’s. Afgelopen jaar hebben we 
ons eerste nationale SPACE 4AYA congres gehouden waar met 
AYA’s en zorgprofessionals belangrijke thema’s zijn besproken. 
Vruchtbaarheid bijvoorbeeld, maar ook werk en studie, wat zijn 
late effecten en hoe moet AYA zorg er in Nederland uit gaan zien. 
Voor jongeren met kanker bijzonder belangrijke thema’s, waar 
blijvend aandacht voor moet komen. We zijn in zogenoemde 
Dreamteams (met AYA’s en professionals rondom een bepaald 
thema) in gesprek met diverse partijen om deze thema’s te 
ankeren en taboes te doorbreken. Zo zijn we bijvoorbeeld met 
Ondernemend Nederland (ONL) aan het onderzoeken hoe we 
AYA’s na kanker gemakkelijker blijvend aan het werk kunnen 
krijgen. Op zo’n manier dat werkgevers AYA’s niet langer als een 
risico zien, maar als waardevolle en loyale werknemers.’

In februari 2013 is het Nationaal AYA Platform van start 
gegaan. Een samenwerkingsverband van professionals en AYA’s 
uit de acht UMC’s en een aantal perifere ziekenhuizen. Jullie 
gezamenlijke doel is om de AYA-zorg in Nederland verder te 
verankeren en uit te breiden. Dichtbij huis als dat kan en in 
gespecialiseerde centra als dat moet. Een vloeiend geheel. Door 
de onbaatzuchtige inzet van alle expertise en infrastructuur. Dat 
doen jullie in hele nauwe samenwerking met AYA’s. 

‘Dat is bijzonder en uniek, want deze manier van 
evenwaardig samenwerken op alle fronten met patiënten 
en professionals gebeurt nergens op deze manier. Wij 
zien dat onze aanpak werkt. AYA’s bepalen de thema’s 
en de prioriteiten, het gaat immers om hún lijf en leven. 
Samen met zorgprofessionals brengen zij een boel kennis 
en kunde in om ook daadwerkelijk die best mogelijke 
integrale zorg te kunnen bieden. Ik noem het omdenken in 
de zorg. Overigens geldt die samenwerking tussen AYA’s en 
zorgprofessionals ook op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs & opleidingen. Wat we uiteindelijk 

willen is mensgerichte zorg voor alle AYA’s in héél Nederland. 
En dat er verspreid over Nederland vier tot zes AYA poli’s 
zijn waardoor leeftijdsspecifieke zorg ook dichter bij huis 
aanwezig is. Het allermooiste zou zijn als we uiteindelijk 
ook een tweede schil van zorgprofessionals hebben, die de 
specifieke onderdelen van AYA-zorg vanuit een nationaal 
AYA keurmerk kunnen aanbieden, nog dichter bij huis van 
de AYA. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, een 
diëtiste en een psycholoog. En vlak ook de huisartsen niet uit. 
Daarvoor is het nodig dat alle kennis en kunde goed gedeeld 
wordt. En dat de zorgprofessionals elkaar weten te vinden of 
kunnen doorverwijzen. Ik geloof erin dat je dromen alleen 
waar kunt maken, als je oprecht samenwerkt. Wat ook nodig 

is, is dat het Nederlands publiek zich bewust wordt van deze 
groep jongvolwassenen met kanker. Dat daar aandacht voor 
is en blijft. Ook financieel. Het zorgvacuüm moet worden 
opgeheven. ‘

Wat is er nog nodig om die dromen waar te maken?

’Ik zou het heel tof vinden als we binnen nu en een jaar een 
tweede AYA-poli in Nederland kunnen openen. De keuze voor 
de locatie van de poli’s hangt onder meer af van de plaatsen 
waar AYA’s nu behandeld worden. Het is volslagen onzin om 
een poli te openen op een plek waar geen AYA komt. Over vijf 
jaar is ons streven om vier tot zes AYA-poli’s in heel Nederland 
te hebben, passend in de cultuur van dat ziekenhuis maar wel 
met eenduidige AYA zorg. De zorg die AYA kenmerkt. Daarom 
vinden we ook dat er een AYA-keurmerk moet komen. Een 

keurmerk waarin staat wat AYA-zorg is en met bijpassende 
opleidingen en trainingen voor professionals om die zorg te 
kunnen bieden. Deze manier van anticiperend zorgverlenen, 
waarin we medisch-technische met psycho-sociale zorg 
verbinden, levert nieuwe inzichten op die breder toepasbaar 
zijn dan alleen bij AYA’s. Om dit allemaal te kunnen doen, 
hebben we ook duurzame financiering nodig, naast een dosis 
ondernemerschap en subsidies. We zijn in gesprek met onder 
meer de zorgverzekeraars om structureel draagvlak te krijgen 
voor de noodzaak van AYA-zorg.’

Je bent van oorsprong wetenschappelijk onderzoeker. Als 
kwartiermaker en vicevoorzitter van het Nationaal AYA Platform 
ben je een hele andere weg ingeslagen. Wat zijn jouw drijfveren? 

‘Het is niet het geijkte carrièrepad dat ik gevolgd heb. 
Daar ben ik eigenlijk ook nooit op uit geweest. Het 
wetenschappelijk onderzoek en de transitie naar de zorg 
gingen me veel te langzaam. Ik wilde meer en vooral ‘nu’ 
betere zorg en behandeling voor patiënten met kanker. Ik 
volg met kennis van zaken mijn hart en wil graag, als ik later 
terugkijk op mijn leven, het verschil hebben kunnen maken. 
Ik ben een verbinder en een mensen-mens. In mijn werk als 
kwartiermaker voor de AYA’s kan ik, outside the box, de weg 
bereiden voor AYA’s en professionals en de verbinding leggen. 
Op zo’n manier dat ‘wij gezamenlijk de brug vormen’ en er 
een natuurlijke binding ontstaat. In die zin is mijn functie op 
den duur dan ook niet meer nodig en dat is alleen maar goed, 
dan is het doel bereikt! Ik snap beide kanten en kan daardoor 
die eerste verbinding goed maken. Kijken naar wat er wél kan 
en me niet laten leiden door gebaande paden waarop niet veel 
mogelijk is. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen. Dat ik 
iets betekenisvol kan doen voor anderen.’

>>

Meer weten over AYA-zorg in Nederland?  
Kijk op www.aya4net.nl of op Facebook/AYA4net.

‘IK GELOOF ERIN DAT JE DROMEN  
ALLEEN KUNT WAARMAKEN, ALS JE 
OPRECHT SAMENWERKT’{ }

‘DE AFGELOPEN DRIE JAAR HEBBEN 
WE DE HANDEN UIT DE MOUWEN 
GESTOKEN. NIET ZONDER RESULTAAT’{ }
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BLOG

‘Ik ken een meisje. Klein, kort haar. 

Staat haar goed, lekker pittig. Ze ziet er altijd leuk uit. Ondernemend type. 

Ze zegt dat het goed gaat. En als ik vraag of ze hulp nodig heeft, zegt ze dat 

ze alles wel weer zelf kan. Dus dat vraag ik niet meer. Misschien moet ik haar 

eens een kaartje sturen. Ach, waarom eigenlijk? Ze is toch niet ziek meer?’ 

Bijna 17.000 keer is mijn blog ‘De twee meisjes met kanker’ gelezen. Het 

onderwerp - de discrepantie tussen hoe de buitenwereld jou ziet en hoe je jezelf 

voelt nadat chemokuren en operaties achter de rug zijn - maakt duidelijk veel 

los. Ben je kaal en opgeblazen, dan ben je duidelijk ziek. Maar begint je haar 

weer te groeien, dan roepen mensen al gauw: “Wat zie je er goed uit!” Het 

liefst schreeuw je dan uit dat je je van binnen helemaal niet zo goed voelt.

Na de behandelingen was ik verdrietig, bang, boos en gefrustreerd. Het ‘zwarte gat’, 

waar ik eerst niet in geloofde, daar was ik alsnog keihard in gevallen. Tijdens de 

behandelingen leef je op adrenaline. Dat stofje maakt je sterk, positief en optimistisch. 

Je leven staat volledig in het teken van beter worden en je leeft dag voor dag.

Maar dan begin je voorzichtig weer vooruit te kijken. En merk je dat je daar 

bang en onzeker van wordt. Zelf zie je vooral wat je niet meer kunt. Je bent 

iedere dag moe. Voor veel jongeren met kanker eindigt de behandeling niet na 

de chemo. Pijn en ongemak zijn een deel van je leven geworden. Bovendien: 

de kanker uit je lichaam is niet hetzelfde als de kanker uit je gedachten. Het 

houdt je nog steeds veel bezig. En dat terwijl je leeftijdsgenoten volop bezig 

zijn met feesten, reizen, hun carrières opbouwen, kinderen krijgen.

Vaak vecht je om weer de persoon te zijn die je was vóór de kanker. Maar je klimt 

pas uit het dal als je beseft dat dat niet gaat. Je moet leren leven met de kanker. 

Dit heeft mij geholpen: 1) Erken je gevoelens. Je leven is onomkeerbaar veranderd 

en het is terecht dat je daarvan baalt. 2) Zoek (psychosociale) hulp. Net zo nodig 

als pillen tegen de misselijkheid. 3) Geef aan wat je nodig hebt. Zo geef je mensen 

de kans iets voor je te doen. 4) Zoek contact met lotgenoten: bijvoorbeeld via www.

aya4net.nl. 5) Praat, schrijf, maak een fotoboek. Verwerken is een werkwoord. 6) 

Geef het de tijd. Hoe meer je over je grenzen gaat, hoe langer je herstel duurt.

Herstellen van kanker is een lang en moeilijk proces, vol pieken en dalen. Juist in 

deze fase voelen kankerpatiënten zich gefrustreerd en verdrietig. De adrenaline van 

het OVERleven is uitgewerkt. Maar niemand heeft je verteld dat DOORleven nog 

moeilijker is. Voor de naasten: vraag hoe het gaat. Neem boodschappen mee. Stuur 

een kaartje. Zorg voor rust, ook al zegt hij/zij dat het wel gaat. Kijk door het stoere 

gedrag heen. Heb begrip voor de angst en verdriet. Je hoeft geen oplossingen te bieden. 

‘Wees er gewoon. Ook een jaar later. Want de kanker is nog heel dichtbij.’

Bij Marike Deutz (27) werd 16 maanden geleden borstkanker 
vastgesteld. Ze onderging chemo-, radio- en immunotherapie 
en een borstamputatie met okselkliertoilet. Momenteel krijgt 
ze immuno- en hormoontherapie. Ze woont samen in Utrecht 
met haar vriend en is voorzichtig haar werk als promovendus 

weer aan het oppakken. Ze blogt op jongenborstkanker.nl.
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Dyllis Hoen (35)

Eierstokkanker
Groot litteken op haar buik

Toen Dyllis 28 jaar was, werd er bij 
haar baarmoederhalskanker ontdekt. 
Op haar 30e kreeg ze, na wat vage 
buikklachten, een kijkoperatie en kreeg 
te horen ook nog eierstokkanker met 
uitzaaiingen tot aan haar middenrif 
te hebben. Na een operatie, waarbij 
zowel haar eierstokken, baarmoeder 
en een gedeelte vetschort werd 
verwijderd, volgde nog een reeks 
zware chemokuren. Een jaar lang leek 
het goed te gaan met Dyllis, totdat ze 
opnieuw te kampen kreeg met hevige 
buikklachten. Weer een operatie 
volgde, waarna ze te horen kreeg 
uitbehandeld te zijn. Hier legt ze zich 
niet bij neer. Ze kwam in aanmerking 
voor een nieuwe behandeling in een 
ziekenhuis in België. Dit was een zware 
operatie die een groot litteken over 
haar hele buik achterliet. “Ik noem ze 
liefkozend mijn overwinningsstrepen. 
Leuk vond ik het natuurlijk niet, maar ik 
heb er alles voor over om te overleven 
en mijn zoon te zien opgroeien.”

Zichtbare 
kanker

JE HEBT KANKER GEHAD. MAAR JE BENT GELUKKIG GENEZEN EN KUNT 
VERDER MET JE LEVEN. TOCH ZORGT DAT ENE LITTEKEN ALTIJD WEER VOOR 
DIE HERINNERING. VERVELEND OF JUIST MOOI? WE VROEGEN HET AAN DRIE 

JONGEREN MET ZICHTBARE KANKER. 



Rudi Bexkens (33)

Zaadbalkanker
Litteken van middenrif tot 
onder de navel

In mei 2009 kreeg Rudi Bexkens te 
horen dat hij zaadbalkanker had. 
“Klachten had ik al enkele maanden, 
maar zowel de huisarts als ik wuifden 
ze weg. Zal wel een kleine ontsteking 
zijn, dachten we.” Niet dus. Vier 
chemokuren, een operatie om de tumor 
te verwijderen en een RLPND-operatie 
kreeg Rudi voor zijn kiezen. Gelukkig 
was de kanker daarna weg. Aan 
de laatste operatie hield hij wél het 
litteken op zijn buik over. “Ik schaam 
me nergens voor. Nooit gedaan ook. Ik 
ga ook gerust zwemmen. Dit hoort bij 
mij, kanker hoort bij mij. Als dit de prijs 
is die ik moet betalen om te mogen 
leven, dan is dat zo.”
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Botkanker
Geamputeerd rechterbeen

Oktober 2011 kreeg Leroy von 
Bannisseht te horen dat hij een 
extreem agressieve vorm van 
botkanker had. In januari daarop, was 
de tumor weg en zijn rechterbeen 
ook. “Het ging razendsnel, maar heb 
het ook meteen geaccepteerd. Ik zet 
mijn beste beentje wel voor, grapte ik 
meteen na de operatie. Natuurlijk is 
het ook weleens frustrerend. Ik kan 
bijvoorbeeld niet meer voetballen, 
terwijl dat het liefste was wat ik deed. 
Maar ik heb mijn weg gevonden. Soms 
wat aangepast, maar ik geniet van het 
leven. Ik ben open en positief en stel 
dingen niet uit. Dit is wie ik ben en ik 
maak er het beste van.”

Leroy von Bannisseht (22)
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veni vidi vici Julius Caesar * 
vergeving is een cadeau 
voor jezelf Marc-Marie Huijbregts * 
gevoel voor humor begint 
bij gevoel voor verdriet Toon 

Hermans * vertrouwen is het 
zetten van de eerste stap, 
zelfs wanneer je nog niet de 
hele trap ziet Martin Luther King * 
waar liefde is, daar is leven 

Mahatma Gandhi * wees geen 
gevangene van je verleden. 
word de architect van je 
toekomst Robin Sharma * al onze 
dromen kunnen uitkomen 
– als we de moed hebben 
om hen te volgen Walt Disney *

w
w

w
.s

tic
ht

in
g

hu
is

aa
nh

et
w

at
er

.n
l

                een huis voor iedereen 
        die te maken heeft 
              met kanker

       3e             weekend
       in juni

meld je aan via www.jongerenenkanker.nl

        superweekend          ontspannen                   & genieten
       deelgenoten 
               ontmoeten     op een fantastische plek aan het water
       plezier & spektakel
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Zodra je de wachtkamer binnenstapt, kijken 
ze op. De twee dames en de jongeman. De 

jongeman, van jouw leeftijd gok je, duikt daarna 
weer in zijn mobiele telefoon. Met een duim gaat 

hij over het scherm. Je zoekt een vrije stoel – en 
dat is bij voorkeur een stoel tussen twee eveneens 

vrije plekken. Iets met eigen terrein of afstand.

Naast je stoel is een laag tafeltje. Er liggen 
tijdschriften. Arts & Auto – wie heeft ooit 
bedacht een magazine uit te geven over 
die vreemde combinatie. Bijna net zo 
vreemd als Jongeren en Kanker. Die twee 
dingen horen ook niet bij elkaar. 
Je handen gaan door de tijdschriften. Je 
trekt er een Viva uit. Je bladert zonder 
te lezen. Je zou best willen lezen en je 
probeert het ook – maar je gedachten 
dwalen steeds af. Want dadelijk heb 
je een afspraak met de dokter. En die 
komt dan met uitslagen van testen en 
onderzoeken. Dan gaat het over ‘kleiner 
geworden’ of ‘groter geworden’. 

De pagina’s zijn vergeeld, in sommige 
bladzijden zitten scheurtjes. Je slaat het 

blad dicht en zoekt op de cover naar de 
verschijningsdatum. Dat dacht je al: zeker 
anderhalf jaar oud, dit nummer. Je legt 
het blad terug en kijkt rond. De jongeman 
zit nog steeds in zijn telefoon. Hij heeft 
oortjes in, luistert vast muziek. Even heb 
je oogcontact met een oudere dame. Ze 
knikt. Je geeft een zo zuinig mogelijk 
knikje terug. Geen zin om te praten.

Kleiner geworden. Of groter geworden. Je 
voelt het bonken in je. Je hoort de deur 
opengaan. Een moeder met een kind. De 
moeder doet het jasje van het kind uit, 
maar jij ziet vooral het hoofdje van het 
kind. Kaal. Het kan altijd erger, denk je. Je 
moet er even van slikken. Het kind, een 
jongetje, lijkt nergens last van te hebben. 

In de  wachtkamer
Hij drentelt op de speeltafel af. En 
tafeltje van plastic, vast en zeker door de 
doktersassistent zelf in elkaar geschroefd. 
Op het blad liggen wat blokjes lego en 
duplo. Drie of vier autootjes, een Bruna-
boekje met van die dikke pagina’s en 
kleine pluche-achtige poppetjes. Wuppies. 
De dokter doet boodschappen bij Albert 
Heijn. Of zijn assistente.

Het kind grist het boekje van de tafel. 
‘Voorlezen, mama.’ De moeder zucht, 
trekt het kind op haar schoot en 
slaat het boekje open. ‘Opa Pluis en 
Oma Pluis, die hielden veel van Nijn. 
Nijn kwam ook dikwijls op bezoek. 
Dat vonden ze heel fijn.’ Ze praat 
monotoon, de moeder. Het jongetje 

verliest als snel zijn aandacht en glijdt 
van de schoot.

De deur van de dokter gaat open. Een 
meisje en een oudere vrouw, vast haar 
moeder, lopen naar buiten. Vlak voorbij 
de deuropening, draait de moeder zich 
nog eens om. ‘Ze is erg nerveus voor de 
operatie’, hoor je haar zeggen. De dochter 
zucht diep en rolt demonstratief met 
haar ogen. “Ma-haam!’ De dokter kijkt de 
dochter aan en zegt: ‘Dat begrijp ik, maar 
je bent in goede handen’. Handen worden 
geschud. Moeder en dochter lopen langs, 
knikken. De dokter kijkt de wachtkamer in.

‘Ah, daar ben je!’ zegt hij, ‘Kom er maar 
in. We gaan je eens heel vrolijk maken.’

>>
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‘Verhalen delen’
“Voor de controles kon ik, een tijd na mijn 
stamceltransplantatie, in Zwolle terecht. 
Oud-kamergenoten uit het ziekenhuis 
had ik een tijd niet gesproken. Maar 
omdat ik nu vaak voor controle moest, 
kwam ik regelmatig weer iemand tegen. 
Het eerst wat ik dan vaak dacht, was: 
‘Gelukkig, hij/zij leeft nog!’ Want in de 
tijd dat ik in het ziekenhuis lag, zijn 
er meerdere mensen overleden. Het 
was daarom ook altijd fijn om oude 
kamergenoten weer te spreken in één van 
de wachtkamers.

“Ook haalde ik vaak weer moed en kracht 
uit de wachtkamermomenten. Soms 

‘Kanker verbindt’
“Wat mij opvalt, als ik de wachtkamer in 
kom lopen, is dat de hoofden draaien. Ik 
meld me bij de balie en als ik terugkom, 
zie ik de mensen kijken. Mensen 
proberen te doen alsof ze niet kijken, 
maar je ziet ze natuurlijk wél kijken. Je 
merkt dat ze toch ook wel oogcontact 
maken en benieuwd zijn naar mijn 
verhaal. Ik knoop meestal een gesprekje 
aan. Over het weer, of dat de wachtkamer 
weer erg vol zit. De gesprekken ontstaan 
vanzelf. Ondanks dat je allemaal 
verschillend bent, heb je één ding 
gemeen: de kanker. En dat verbindt.”

Melissa van de Horst (27) heeft borstkanker. Ze 
heeft acht chemokuren achter de rug en wacht 
op een operatie. Ook krijgt ze bestralingen en 
heceptin-kuren. Ze zat een keer of tien bij de 
oncoloog in de wachtkamer. 

voelde ik me slecht en vond ik mezelf 
zielig. Maar doordat je andere mensen in 
de wachtkamer sprak en hun verhalen 
hoorde, was ik vaak blij met wat ik had. 
Klinkt misschien raar, maar het is zo.”
“De gesprekken in de wachtkamer hebben 
mij door de ziekte heen geholpen, want 
je deelt verhalen van wat je meemaakt en 
je hoort hoe ieder zijn strijd voert om de 
kanker te overwinnen.”

Jorieke Hulleman (22) had acute lymfatische 
leukemie en werd daarvoor behandeld 
van december 2011 tot en met juni 2012. 
Jorieke kreeg chemo’s, bestralingen en een 
stamceltransplantatie. 

>> Beleef je smaak 
      na chemo

Driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle staat bekend om zijn culinaire hoogstandjes voor 

echte fijnproevers. Nadat een werkneemster van het restaurant leukemie kreeg, besloten 

eigenaren Jonnie en Thérèse Boer hun ervaring en kennis in te zetten voor mensen die door 

chemotherapie moeite kregen met het genieten van eten. Een nieuw initiatief werd geboren: 

Beleef je Smaak, recepten afgestemd op de smaakbeleving tijdens en na chemotherapie.

>>
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Het was een schok toen een werkneemster van De Librije 
vertelde dat ze leukemie had en hiervoor behandeling moest 
ondergaan. Een moeilijke en zware weg naar genezing volgde, 
waar Jonnie en Thérèse Boer zich nauw bij betrokken voelden. 
Thérèse Boer: “Wij vonden het erg aangrijpend om de ziekte en 
het genezingsproces van zo dichtbij mee te maken. Ze onderging 
zware chemotherapie die nare bijwerkingen had. Onder andere 
haar smaak veranderde. Door ontstoken slijmvliezen in haar 
mondholten had ze geen plezier meer in eten en drinken.” 
Jonnie Boer vult aan: “Voedsel is belangrijk, zeker als je ziek 
bent. Het geeft je kracht en energie, die je nodig hebt om de 
heftige behandelingen aan te kunnen en weer aan te sterken.”

Verandering van smaak
Chemotherapie kent vele bijwerkingen. Eén daarvan is een 
verandering van smaak en het ontsteken van de slijmvliezen 
in mond- en keelholtes, waardoor het plezier in eten 
verminderd of zelfs helemaal verdwijnt. Voedsel smaakt 
opeens nergens meer naar of krijgt een nare bijsmaak. 
Hoewel chemotherapie de kans op genezing vergroot en in 
veel gevallen ook zeer succesvol is, merken veel patiënten 
op dat door de vele bijwerkingen en gevolgen de kwaliteit 
van leven achteruit gaat. Genieten van eten en drinken is 
een belangrijk onderdeel van de levenskwaliteit. Jonnie en 
Thérèse Boer willen hier bij helpen door de ontwikkeling van 
Beleef je Smaak: recepten speciaal afgestemd op mensen die 
chemotherapie ondergaan, of hebben ondergaan zodat het 
mogelijk blijft om te kunnen genieten van voedsel. 

Onderzoek
In samenwerking met verschillende artsen besloten Jonnie 
en Thérèse Boer onderzoek te doen naar de individuele 
smaakbeleving voor, tijdens en na chemotherapie. Het 

onderzoek startte in 2012 met negen kankerpatiënten en 
veertien gezonde proefpersonen. Aan de hand van smaakgels 
op basis van de vijf smaken zoet, zout, zuur, bitter en umami 
werden de eerste proeven gedaan. Jonnie Boer: “Door 
middel van deze proeven kunnen we een patroon meten 
in smaakbeleving tussen mensen die chemo ondergaan 
en gezonde proefpersonen. Met het gebruik van de vijf 
bekende smaken prikkelen we de hersenen en kunnen 
we zien waar iemand na chemo behoefte aan heeft.” Ook 
speelt de structuur van het voedsel een belangrijke rol in 
de smaakbeleving. Hiermee wordt ook rekening gehouden 
tijdens de samenstelling van de recepten.

De eerste resultaten uit 2012 gaven aan dat de 
speekselvorming na chemotherapie ernstig wordt aangetast 
waardoor smaken anders worden beleefd. Op basis hiervan 
ging Jonnie Boer aan de slag met de eerste recepten, die 
te vinden zijn op www.beleefjesmaak.nl. De reacties hierop 
waren zeer positief, mede dankzij het hoge niveau van de 
recepten. Jonnie Boer: “Het is zeker de bedoeling om in 
de toekomst een aantal recepten te ontwikkelen die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Na de resultaten van het eerste 
onderzoek moesten we ergens beginnen en tot dusver zijn 
alle reacties die we hebben gekregen heel positief.” 

Beleef je Smaak
Naast de speciale recepten willen Jonnie en Thérèse Boer 
ook tips en adviezen geven op het gebied van voedsel tijdens 
of na chemotherapie. Hiervoor wachten ze eerst het medische 
rapport af. Thérèse Boer: “We zijn nu bezig met een tweede 
serie proeven om onze kennis over smaak en smaakbeleving 
verder uit te breiden. Ons uiteindelijke hoofddoel is om patiënten 
een stukje kwaliteit van leven terug te geven door lekker te 
kunnen eten.”

>>

Beleef je smaak 
      na chemo

Jonnie Boer

>>
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>>

Receptenboekje  
met korting 
voor lezers van
JK-magazine
In het receptenboek ‘Ongehutste Pot 2’ staan heerlijke 
recepten voor iedereen, maar zeker ook geschikt voor 
mensen die chemo krijgen of hebben gehad. Speciaal 
voor lezers van het JK-magazine is dit receptenboekje met 
korting te bestellen. Het receptenboek kost voor lezers van 
ons magazine € 9,95 in plaats van € 14,95. Het boekje is te 
bestellen via www.librijeswinkel.nl. Voer bij de kortingscode 
jkmagazine in en de korting wordt verrekend.  
Leuke bijkomstigheid: Jonnie en Thérèse Boer signeren het 
boekje ook.

Wil je meer weten over Beleef je Smaak?  
Kijk dan op www.beleefjesmaak.nl. Je vindt hier niet alleen 
achtergrondinformatie, maar ook de onderzoeksresultaten en 
recepten.

KABELJAUW
MET GARAM MASALA, BLOEMKOOL EN
HAZELNOOT

BOODSCHAPPENLIJST

. 600 g kabeljauwfilet

. 2 el garam masala

(Original Spices)

. 5 dl zonnebloemolie

. Halve bloemkool

. 25 g boter

. 1 grapefruit

. Olijfolie

. 50 g hazelnoten

. Zout

 

Beurre-noisetteschuim
. 3 dl knolselderijbouillon

. 125 g boter

. 1 citroen

. Zout

Voor 4 personen
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8011 ZZ Zwolle 
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BEREIDINGSWIJZE

Garam masalaolie
Meng de olie met kruiden. Laat dit een dag staan en zeef dan de olie.

 

Kabeljauw
Pekel de kabeljauw en laat gedurende een uur staan. Verwarm de oven

voor op 80 graden en laat hierin de garam masalaolie op temperatuur

komen. Brand de vis met de gasbrander en leg de vis vlak voor het

serveren in de olie en gaar deze ongeveer 10 tot 15 minuten. Haal hem

dan voorzichtig uit de olie en check op gaarheid.

 

Bloemkool 
Rasp de buitenste laag van de bloemkool met een dunschiller, dit

wordt later gebruikt voor het kruim. Snijd de rest van de bloemkool in

kleine stukken, stoom of kook deze gaar. Wanneer het gaar is de

bloemkool glad blenderen samen met de boter. Breng de puree op

smaak met zout. Bewaar de puree afgedekt in de warmhoudlade.

 

Beurre-noisetteschuim
Brand de boter tot deze lichtbruin begint te kleuren. Giet de boter dan

gelijk in een droge rvs-kom. Laat dit afkoelen. Verwarm de

knolselderijbouillon licht en voeg hier de gebrande boter aan toe.

Breng de saus op smaak met het sap van de citroen en zout. Vlak voor

het serveren opschuimen met een staafmixer.

 

Grapefruit
Schil de grapefruit en snijd de partjes tussen de vliezen uit. Leg de

partjes in de olie en verwarm ze licht. Wanneer de partjes uit elkaar

vallen, deze voorzichtig doorroeren en op een zeef laten uitlekken.

 

Hazelnoot
Rooster de hazelnoten in een oven van 160 graden gedurende

12 minuten. Laat ze afkoelen en snijd ze doormidden.

WELKOM IN 
DE WERELD 
VAN DE 
LIBRIJE

LIBRIJE’S WINKEL

Spinhuisplein 1 

8011 ZZ Zwolle 

+31 (0)38 853 0004 

www.librijeswinkel.nl 

info@librijeswinkel.nl

SERVEREN

Schep de bloemkoolpuree op het

bord. Leg hier de kabeljauw

bovenop. Vervolgens het

bloemkoolgruis aanmaken met

olijfolie en zout en verdelen over de

vis. De grapefruit en hazelnoten ook

verdelen. Als laatste de saus

opschuimen en op het bord

lepelen. Garneren met vogelmuur

en een paar druppels olijfolie. 

WIJNTIP

Angel Negro, Sauvignon Blanc, 

La Mancha, Spanje
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XENIA HOSPICE IN LEIDEN IS HET 
EERSTE HUIS IN NEDERLAND, 
SPECIAAL VOOR JONGE MENSEN 
TUSSEN DE 16 EN 35 JAAR MET EEN 
LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE. BIJ 
XENIA – WAT IN HET GRIEKS GASTVRIJ 
BETEKENT – KUNNEN ZIJ TERECHT 
VOOR ZIEKENHUISVERPLAATSTE 
ZORG, RESPIJTZORG EN ZORG VOOR 
DE LAATSTE LEVENSFASE. ALTIJD 
REKENINGHOUDEND MET DE WENSEN 
EN VRAGEN VAN DE GASTEN. 
STICHTING JONGEREN EN KANKER 
MOCHT EEN KIJKJE NEMEN BIJ XENIA, 
DAT IN 2014 HAAR DEUREN OPENDE. 

JACQUELINE BOUTS IS DE OPRICHTER VAN XENIA HOSPICE. JACQUELINE WERKTE JARENLANG ALS 

VERPLEEGKUNDIGE BIJ HET LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC) MET ERNSTIG ZIEKE KINDEREN. ZE 

CONSTATEERDE AL SNEL DAT ER VOOR DE LEEFTIJDSGROEP 16 – 35 JAAR WEINIG TOT GEEN SPECIFIEKE ZORG IS. 

HAAR WENS: EEN HUIS SPECIAAL VOOR DEZE LEEFTIJDSGROEP. “JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN MET EEN 

LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE PASSEN NIET IN EEN ‘GEWOON’ HOSPICE OF KINDERHOSPICE. ZE VOELEN ZICH NIET 

AANGESLOTEN MET DE DOELGROEP EN ZE HEBBEN EIGEN WENSEN EN ZORGBEHOEFTEN.” 

Jacqueline Bouts

>>
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JACQUELINE BEET ZICH VAST 

OM EEN HUIS SPECIAAL VOOR 

JONGEREN TE OPENEN. ZE ZOCHT 

MENSEN OM HAAR HEEN DIE HET 

INITIATIEF ONDERSTEUNDEN. IN 

APRIL 2009 WERDEN ER TWEE 

STICHTINGEN OPGERICHT: STICHTING 

XENIA HOSPICE EN STICHTING 

VRIENDEN VAN XENIA HOSPICE. 

BOVENDIEN BEZOCHT ZE EEN HUIS 

SPECIAAL VOOR JONGEREN IN 

OXFORD WAAR ZE EEN BELANGRIJKE 

TIP KREEG: ZOEK EEN LOCATIE 

MIDDEN IN DE STAD, MIDDEN IN 

HET LEVEN. “IK BEN ER DAN OOK 

BIJZONDER TROTS OP DAT WE MET 

VEEL STEUN IN MEI 2014 XENIA 

MIDDEN IN LEIDEN KONDEN OPENEN. 

HET IS EEN HUIS GEWORDEN 

WAARIN WE ZORG OP MAAT BIEDEN 

MET DE HOOGST MOGELIJKE 

KWALITEIT VAN LEVEN VOOR DE TIJD 

DIE HEN NOG REST.”

>>

DE SFEER IN HET HUIS DOET DENKEN AAN EEN 

MODERN HOTEL. DE RUIMTES ZIJN LICHT EN FRIS, ER 

HANGT PASSENDE KUNST AAN DE MUUR, EN – HEEL 

BELANGRIJK – IEDERE KAMER HEEFT EEN SMART TV EN 

SUPERSNEL INTERNET. “WE HEBBEN DE INRICHTING ECHT 

SAMEN MET JONGEREN BEPAALD. DAARDOOR IS ER EEN 

SFEER ONTSTAAN DIE PAST BIJ DE LEEFTIJDSGROEP”, 

VERTELT JACQUELINE. “DE GASTEN DIE WE TOT NU TOE 

HIER HEBBEN MOGEN ONTVANGEN VOELDEN ZICH HIER 

THUIS. DAT IS HET GROOTSTE COMPLIMENT DAT WE 

KUNNEN KRIJGEN.” 

IN HET HUIS ZIJN ZES KAMERS. DIE KAMERS ZIJN 

ALLEMAAL NEUTRAAL INGERICHT, ZODAT DE JONGERE 

DIE TE GAST IS,  ER ZELF ZIJN OF HAAR PERSOONLIJKE 

TINT AAN KAN GEVEN. BOVENDIEN ZIJN DE KAMERS 

INGERICHT MET BIJVOORBEELD EEN VERHOOGD 

BED, ZODAT DE JUISTE MEDISCHE ZORG VERLEEND 

KAN WORDEN. XENIA WERKT MET PROFESSIONELE 

MEDEWERKERS EN 75 BETROKKEN VRIJWILLIGERS. 

SAMEN LEVEREN ZIJ DE TOTALE MEDISCHE, 

PSYCHOSOCIALE EN SPIRITUELE ZORG AAN DE JONGEREN 

Meer weten over Xenia Hospice? 
Bezoek dan eens de website xeniahospice.nl of kijk op 
www.facebook.nl/xeniahospice

DIE BIJ XENIA VERBLIJVEN. EÉN VAN DIE VRIJWILLIGERS 

IS SASKIA BLOM. 

EÉN KEER PER WEEK IS ZE ALS GASTVROUW BIJ XENIA. 

ALS GASTVROUW IS ZE EEN MANUSJE VAN ALLES. “IK 

VOUW DE WAS, DOE BOODSCHAPPEN, ZORG DAT ER 

KOFFIE EN THEE IS. ER IS ALTIJD WEL WAT TE DOEN HIER.” 

SASKIA ZAG DE OPROEP OM VRIJWILLIGER TE WORDEN EN 

WAS DIRECT GERAAKT. “HET IS EEN PRACHTIG INITIATIEF 

WAAR IK GRAAG MIJN STEENTJE AAN BIJDRAAG.” >> 
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Ga naar kanker.nl, meld je aan 
en ‘Doneer je ervaring’

Alvast bedankt! 

Patiëntenbeweging Levenmetkanker

Jouw ervaring 
met kanker 
kan andere 
en toekomstige 
patiënten helpen

SAMEN MET VIER ANDEREN, WAARONDER CABARETIER JOCHEM MYER, IS SANDER TICHLER 

(21) AMBASSADEUR VAN XENIA. SANDER HEEFT BOTKANKER. UITGEZAAID. SINDS HET BEGIN 

IS SANDER BETROKKEN BIJ XENIA EN IEDERE CHEMO KRIJGT SANDER IN HET HUIS. HIJ VERBLIJFT 

ER SOMS EEN DAG, SOMS MAAR EEN PAAR UUR. “VOORHEEN KREEG IK MIJN CHEMO IN HET 

ZIEKENHUIS. SAMEN MET MIJN ARTS EN MET XENIA HEBBEN WE GEKEKEN NAAR DE  MOGELIJKHEID 

OM DE CHEMO HIER TE KRIJGEN. DAT GAAT PERFECT. VOOR MIJ EEN ENORME VOORUITGANG TEN 

OPZICHTE VAN HET ZIEKENHUIS. HET IS HIER NET ALS THUIS, LEKKER RUSTIG EN IK KAN ALTIJD 

IEMAND MEENEMEN.” 

DE CHEMOKUREN DIE SANDER BIJ XENIA KRIJGT, KUNNEN DE KANKER NOG WEL 

AFREMMEN, MAAR NIET GENEZEN. “ONDANKS DAT GENIET IK ZOVEEL MOGELIJK VAN HET LEVEN. 

ALS IK ME GOED VOEL GA IK REGELMATIG OP VAKANTIE OF OP PAD MET MIJN VRIENDEN. DIE KOMEN 

OOK GERUST HIER ALS IK TOEVALLIG HIER BEN. DAN ZITTEN WE MET ZIJN ALLEN IN DE APARTE 

HUISKAMER EEN BEETJE TE KLETSEN EN TE WII-EN. FIJN OM ZO’N TWEEDE THUIS TE HEBBEN."

>>

Sander Tichler
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