
 
 
 
 
 

Ook partner van zieke heeft hulp nodig 
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Veel partners van kankerpatiënten hebben een natuurlijke neiging zich weg te cijferen. Ze lopen 

vast, terwijl ze steun nodig hebben om verdriet en angst een plek te geven. De Universiteit 

Twente ontwikkelde voor hen de cursus Houvast, voor elkaar. 

 
In 2011 werd bij Frans, de echtgenoot van Debora Brouwer, blaaskanker geconstateerd. Sinds de 

operatie bewandelt hij een traject van onderzoeken en blaasspoelingen om de tumor te bestrijden. 

"Zijn blaas is beschadigd, met sterke pijnstillers vecht hij tegen de ergste pijn. Tussendoor stopte 

hij eens met de spoelingen, toen de tumor onder controle was. Helaas moest hij er opnieuw mee 

starten, om de kans op terugkeer tot een minimum te beperken. Met weer alle bijbehorende pijn 

als gevolg", zegt Brouwer. 

 
Schuldig 
Ze prijzen zich gelukkig dat Frans dankzij de pijnstillers zelfs nog kan werken en zo zijn zinnen 
kan verzetten. Maar de prijs is hoog. Thuis moet hij onherroepelijk een stap terug doen. "Ons 

sociale leven staat op een laag pitje. Ga ik een keer de stad in, dan voel ik me schuldig. 'Ik mag 

geen plezier maken, als hij zo ziek is', denk ik dan. 

 
"Echte vrienden zijn gebleven, maar velen beseffen niet waar we doorheen gaan. Hebben we 

bezoek, dan wordt soms de vraag maar niet gesteld hoe het werkelijk met ons gaat. De kanker 

wordt verzwegen. En ik voel me eenzaam. Toch, deze gedachte alleen al: hoe durf ik dit te 

zeggen..." 



Professionele hulp 
Brouwer had contact met de oncologisch verpleegkundige van het ziekenhuis, kaartte haar 
problemen aan bij haar huisarts en legde de situatie soms voor aan vrienden en familieleden. 

Telkens zonder resultaat. Ze aarzelde over een bezoek aan een inloophuis voor mensen met 

kanker en hun naasten en koos bewust niet voor professionele hulp van een psycholoog. "Die 

stap is te groot. Hij heeft alle hulp nodig, niet ik." 

 
Nadine Köhle is gezondheidspsycholoog bij de Universiteit Twente. Het niet kunnen vinden van 

passende hulpverlening was voor haar, in het kader van haar nog lopende promotie-onderzoek dé 

reden de online zelfhulpcursus 'Houvast, voor elkaar' te ontwikkelen. Dit in samenwerking met 

het VU medisch centrum in Amsterdam. 

 
Köhle: "Van de partners van kankerpatiënten heeft 20 tot 30% klachten als slaapproblemen, 

depressie, vermoeidheid, schuldgevoelens, een sociaal isolement en angst. Toch negeren ze die, 

vanuit de gedachte dat hun problemen in het niet vallen bij die van hun partner. Voor beiden is 

die situatie niet bevorderlijk." 

 
Mindfulness 
De schriftelijke cursus bestaat uit 6 basislessen, waarin steeds 1 onderwerp centraal staat, zoals 
het herkennen en omgaan met emoties. De lessen bevatten informatie, tips en oefeningen als 

mindfulness, om bijvoorbeeld de veerkracht te bevorderen. Ook richt de cursus zich op het 

verminderen van stress, psychische klachten en fysieke problemen. 

 
Brouwer had veel aan de 4e les. Hierin maakte ze de keuze met haar partner de oefeningen te 

doen die betrekking hadden op hun relatie. "Eerlijk zijn, is één van de belangrijke waarden in 

mijn leven. Door zijn ziekte werd onze relatie anders, ik ging me aanpassen. Steeds meer draaide 

alles om hem, natuurlijk. Maar mijn twijfels en verdriet hield ik bij hem weg, ik sprak er niet 

over. Hierdoor voelde ik me niet eerlijk meer." 

 
Die 4e les was een eyeopener. "Na 30 jaar samen dachten we elkaar wel te kennen. Maar door 

zijn ziekte en de gevolgen ervan verschoof het evenwicht. Het werkelijk delen van onze 

gevoelens deden we niet meer. We voelden ons al zo zwak en waren bang de ander juist te 

kwetsen. Dankzij de oefeningen schreven we hierover en bespraken dit later uitgebreid. Zo 

begrepen we weer meer van elkaar." 

 
Spreiden 
Wat ze ook prettig vond: iedere les vraagt ongeveer 1 tot 1,5 uur schrijftijd. "Maar omdat het 
allemaal online is, kun je die tijd over meerdere dagen spreiden." 

 
De cursus draait inmiddels een jaar, bijna 120 mensen deden er tot nog toe aan mee. Reden voor 

Köhle binnenkort de effectiviteit ervan te onderzoeken. "Na deelname vragen we de cursisten na 

drie, zes en twaalf maanden naar hun bevindingen. We willen achterhalen hoe het op de langere 

termijn gaat met hun gevoelens van somberheid. Tot in detail weten we dit nog niet. Een eerste 

inventarisatie leert dat ruim 90 procent tamelijk of zeer tevreden is over de cursus." 


