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Kanker in het gezin

Vanuit een wetenschappelijke beschouwing…..

………. naar de praktijk van alledag. 



Kanker is een doodsbericht
Niet alleen voor de persoon die het betreft,
maar ook voor alle mensen daarom heen. 
Ook voor de kinderen. 



Het verdragen van de diagnose

üDraaglast vraagt om draagkracht

üKanker nestelt zich in het systeem 

üOnze levensgeschiedenis, de psychologie, de 
communicatie in ons gezin en hoe onze relaties 
zijn spelen een rol 

üVeerkracht bij kanker: de balans van zorg geven 
en zorg ontvangen komt onder druk te staan
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Ivan Boszormenyi-Nagy 

Hongaarse psychiater en gezinstherapeut
• De contextuele hulpverlening
• Integratief
• Dialectisch
• Mix van psychologie filosofie ethiek en systemisch werken

Rechtvaardigheid en Vertrouwen
Balans van zorg geven en ontvangen zichtbaar maken
Door de dialoog



De vier dimensies 
van de relationele werkelijkheid

1 Levensfeiten
2 Psychologie
3 Communicatie
4 Relationele ethiek



Neuro-psychologie:
Effect van onrecht op de hersenen, hechting en trauma

• Innerlijke boodschappen:

Effect van onrecht op 
hersenen
Reactie van: 
• vluchten, vechten of verstijven (amygdala) 
• Internaliseren van intern schema/patroon 
• Ik ben niet goed 
• Ik doe het niet goed 
• Ik ben waardeloos 
• Niet waard om van gehouden te worden 



Mentaliseren speelt in belangrijke rol 
in het opgroeien. Intern werkmodel 

Zelfbeeld

• Mentaliseren, je innerlijke kunnen verhouden op 
je eigen emoties en gemoedstoestanden, 
innerlijke werkmodel en innerlijke dialoog, 
boodschappen van uit het verleden herkennen. 
Alle stemmen horen.



Rouw en verlies in het leven zijn 
triggers voor de copingsstrategieen. 

• Plotselinge overgang in het ziekteproces roept 
rouw reacties op

• Copingsstrategie speelt een belangrijke rol
• Emotie versus ratio
• Vluchten, vechten,  bevriezen versus nadenken en 

oplossingen bedenken
• Oude patronen herleven

Christine de Jongh: Schokbrekers in de communicatie
Manu Keirse: dwalen in het dorp van verlies, in het land van rouw. 



Coping stijlen

• Het probleem actief aanpakken.
• Sociale steun zoeken.
• Vermijden en afwachten.
• Afleiding zoeken.
• Depressief reageren.
• Emoties en boosheid uiten.
• Geruststellende gedachtes.



Toebedeeld onrecht - Coping stijlen

• Innerlijke verdeeldheid
• Behoefte aan contact
• Maar ook aan alleen zijn
• Worsteling met de realiteit
• Omgeving haakt af, begrijpt het niet

Zingeving en levensbeschouwing speelt een rol. 



Baumeister (1991) Voorwaarde van 
zingeving

Existentieel boodschappenlijstje 
Voorwaarden:
• Doelgerichtheid
• Morele rechtvaardiging
• Grip op het leven
• Zelf respect

• Autonomie
• Zelfbeschikking
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Levensbeschouwelijke 
zingevingsmodellen

Vanuit de autonomie en zelfbeschikking kiezen mensen voor een 
levensbeschouwing

• Genieten staat voorop (subjectief)  

• Juiste dingen doen (objectief) gezond leven, goede voeding

• Zin in relaties (relationeel) een relationeel en sociaal gebeuren

Met kanker en rouw komt autonomie en zelfbeschikking in een ander 
perspectief  te staan! 
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Interventies

• Balans van zorg geven en ontvangen 
onderzoeken

• Oog hebben voor de relationele werkelijkheid
• (opnieuw)in gang brengen van de dialoog
• Kwetsbaarheid
• Meerzijdige partijdige houding
• Hulpbronnen onderzoeken



Thema’s bij de begeleiding 
van gezinneni

• Invoegen
• Presentie
• Erkenning
• Dialoog
• Zingeving

• Wensformulering
• Vernieuwde doeldefiniëring
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Dank voor uw aandacht

• Voor meer informatie over kanker in het gezin 

• www.careforcancer.nl onderzoek kanker in het 
gezin

• www.arrienvanprooijen.nl onderzoek kanker 
in het gezin

http://www.careforcancer/
http://www.arrienvanprooijen.nl/

