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Tijdens de behandeling, bij herstel na behandeling of als u niet meer beter 
wordt. 

INLEIDING 
Elk jaar horen meer dan 100.000 mensen dat ze kanker hebben. Hierdoor 
komt het leven vaak op zijn kop te staan. Wat eerst van zelfsprekend leek, is 
dat niet meer. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en gees-
telijk is het hebben van kanker een zware opgave. Kanker is ook in die zin een 
ruimte-innemende ziekte. Dat geldt niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw 
naasten. De fase van diagnostiek en behandeling van de kanker wordt soms 
vergeleken met een ‘tsunami’ van gebeurtenissen en gevoelens, waarin u 
slechts kunt watertrappelen om met het hoofd boven water te blijven. Dat lukt 
niet altijd even goed. Dit kan een reden zijn om hulp te zoeken. 

BEGELEIDING BIJ KANKER 
Ongeveer één op elke vier mensen met kanker heeft behoefte aan profes-
sionele psychosociale begeleiding naast (of na) de medi sche behandeling. 
Men heeft daarvoor zeer verschillende redenen. Bijvoorbeeld om geholpen 
te worden bij het leren omgaan met heftige emoties, met boosheid, verdriet, 
angst en somberheid, of om meer greep te krijgen op het leven. Soms blijven 
de emotionele reacties en gevoelens tijdens en na uw behandeling te lang en 
te sterk aanwezig en belemmeren ze u in uw behandeling, herstelproces of 
dagelijks leven. Mensen die eerder een depressieve episode of angststoornis 
hebben meegemaakt zijn hiervoor meer kwetsbaar. Het is goed om dan op tijd 
hulp te zoeken. 

Regelmatig komt het voor dat mensen met kanker angstig zijn of wor den voor 
de onderzoeken en behandelingen. Te denken valt daarbij aan angst voor klei-
ne ruimtes (claustrofobie) in de MRI, maar ook aan angst voor naalden, bloed, 
infusen of het ziekenhuis in het algemeen. 

Vaak, maar niet altijd zijn hier eerdere traumatische ervaringen aan voorafge-
gaan. Er bestaan goede psychologische behandelingen voor deze angstklach-
ten, zodat u uw medische behandeling niet hoeft te vertragen of moet stop-
pen. 

Na de diagnose en tijdens uw medische behandelingen wordt soms van u ge-
vraagd dat u onder tijdsdruk moeilijke keuzes maakt die verstrekkende gevol-
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gen hebben. In alle emoties is het vaak moeilijk om deze gevolgen te overzien. 
Het kan dan helpen om met een psy choloog alles eens op een rij te zetten, 
zodat voor u helder wordt wat voor u de beste keuze is. 

Als de eerste medische behandelingen zijn afgerond en u uw dagelijks leven 
weer gaat oppakken, kunt u belemmerd worden door over matige angst voor 
controles en/of door vermoeidheid. In de eerste maanden hoort dit bij het 
herstelproces, dit zal langzaam vermin deren. Als deze problemen een jaar na 
afronding van uw medische behandeling nog aanwezig zijn, dan kan een goede 
psychologische behandeling u weer verder helpen. 

DE AFDELING MEDISCHE PSYCHOLOGIE 
Op de afdeling Medische Psychologie zijn psychologen werkzaam, die des-
kundig zijn in de psychosociale oncologie en/of lid zijn van de NVPO (www.
nvpo.nl). Zij hebben specifieke kennis en ervaring om mensen met kanker te 
begeleiden in diverse stadia van de ziekte. De behandeling richt zich op het 
terugvinden en versterken van uw eigen vermogen tot emotioneel en geeste-
lijk herstel. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van EMDR (www.emdr.nl) en 
cognitieve gedragsthe rapie (www.vgct.nl). 

Individuele begeleiding op onze afdeling bestaat meestal uit een reeks ge-
sprekken, die eens in de twee weken plaatsvinden. Naar behoefte of noodzaak 
kan deze frequentie verhoogd of verlaagd wor den. Soms is ook een enkel 
gesprek voldoende om zelf weer verder te kunnen. 

VERWIJZING 
U kunt verwezen worden naar onze afdeling door uw behandelend specialist of 
verpleegkundig specialist. Hier kunt u ook zelf om vragen. 

TOT SLOT 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met het 
secretariaat van de afdeling Medische Psychologie,  0344-674523. Indien u 
het secretariaat niet kan bereiken, kunt u een bericht inspreken. U wordt dan 
zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

De afdeling Medische Psychologie is te vinden op route 03: op de begane 
grond, in de aanbouw bij de centrale liftenhal.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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