Infoblad
BLAASKANKER
Moeilijke periode
EEN
MOEILIJKE PERIODE

EXTRA
ONDERSTEUNING

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat
geldt voor de periode dat er onderzoeken
plaatsvinden, het moment dat u te horen krijgt
dat u kanker heeft en de periode dat u wordt
behandeld. Na de behandeling is het meestal
niet eenvoudig de draad weer op te pakken.
Ook uw partner, kinderen, familieleden en
vrienden krijgen veel te verwerken. Vaak voelen
zij zich machteloos en wanhopig, en zijn bang u
te verliezen.

Sommige mensen zouden graag extra
ondersteuning
willen
hebben
van
een
deskundige om stil te staan bij wat hen allemaal
is overkomen. Zowel in als buiten het ziekenhuis
kunnen verschillende zorgverleners u extra
begeleiding bieden. Er zijn speciale organisaties
voor emotionele ondersteuning.

Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag
hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen
is anders en elke situatie is anders. Iedereen
verwerkt het hebben van kanker op zijn eigen
manier en in zijn eigen tempo. Uw stemmingen
kunnen heel wisselend
zijn. Het ene moment
bent u misschien erg
verdrietig, het volgende
moment
vol
hoop.
Misschien raakt u door de
ziekte en alles wat
daarmee samenhangt uit
uw evenwicht. U heeft het
gevoel
dat
alles
u
overkomt en dat u zelf
nergens meer invloed op
heeft. De onzekerheden
die kanker met zich
meebrengt, zijn niet te
voorkomen.

Het uitwisselen van ervaringen en het delen van
gevoelens met iemand in een vergelijkbare
situatie kunnen helpen de moeilijke periode door
te komen. Lotgenoten hebben vaak aan een half
woord genoeg om elkaar
te begrijpen. Daarnaast
kan het krijgen van
praktische
informatie
belangrijke steun geven.
U
kunt
lotgenoten
ontmoeten via Prinses
Wilhelmina Fonds.

Er spelen vragen als: slaat de behandeling aan,
van welke bijwerkingen zal ik last krijgen en hoe
moet het straks verder. U kunt wel meer grip op
uw situatie proberen te krijgen door goede
informatie te zoeken, een dagboek bij te houden
of er met anderen over te praten. Bijvoorbeeld
met mensen uit uw omgeving, uw (huis) arts of
(wijk)verpleegkundige. Er zijn ook mensen die
alles liever over zich heen laten komen en hun
problemen en gevoelens voor zich houden.
Bijvoorbeeld omdat zij een ander er niet mee
willen belasten of gewend zijn alles eerst zelf uit
te zoeken.
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CONTACT
MET LOTGENOTEN

Ook via internet kunt u
lotgenoten
ontmoeten.
Bijvoorbeeld
via
www.kanker.nl.
Op
www.kanker.nl kunt u een
profiel
invullen.
U
ontvangt dan suggesties
voor artikelen, discussiegroepen en contacten
die voor u interessant kunnen zijn. Vind mensen
die bijvoorbeeld dezelfde soort kanker hebben
of in dezelfde fase van hun behandeling zitten.
Ontmoet elkaar online. Voor morele steun of
praktische hulp.

THUISZORG
Het is verstandig om tijdig met uw huisarts of
wijkverpleegkundige te overleggen welke hulp
en ondersteuning nodig en mogelijk is en hoe
die het beste geboden kan worden.

 461 0108

ǀǀ E: info@spwfcuracao.org ǀ
Met dank aan

