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… als een steen in het water 



Agenda 
 
 • Kanker in het gezin: algemene informatie 

• Ontwikkelingsfases van het kind 
• Communicatie 
• Omgaan met emoties 
• Opvoeding 

 
 



Kanker in het gezin 
 
 • Per jaar 3700 diagnose kanker (18-39 jaar) (AYA 

symposium, 2018) 

• Ongeveer 24% volwassen kankerpatiënten hebben 
schoolgaande kinderen (Philips, 2014) 

• Ontwrichtende gebeurtenis voor hele gezin (o.a. Huizinga, 
2006)  

• Ouderrol is een extra stressor boven op verwerking 
van kanker (Razavi & Delveaux, 2008) 

 
 



Kanker in het gezin 
 
 • 29 % van de kinderen hebben symptomen van 

posttraumatische stress en kort na diagnose (tot 4 
maanden) meeste last (Huizinga, 2006) 

• Ouder wordt meer zorgvrager dan zorgdrager 
waardoor mogelijke rolomkering in relatie ouder en 
kind (Stuivenbergen, 1990) 

 
 



Hulpvraag ouders 
 
 • Communicatie:  

– wat, hoe en wanneer vertel ik over diagnose kanker? 

• Omgaan met emoties:  
– hoe ondersteun in mijn kind het beste?  
– Hoe kan ik omgaan met verdriet, angst, boosheid van 

kind? 
– Help mijn kind te verwerken of omgaan met de situatie  

• Opvoeding:  
– Hoe moet ik blijven opvoeden in deze onzekere tijd en met 

lichamelijke beperkingen? 

 



Hulpvraag van het kind 
 
 • Communicatie:  

– Ik wil graag erover praten (zonder te hoeven beschermen)  

• Omgaan met emoties:  
– Ik wil graag minder angstig / verdrietig / boos zijn 
– Iedereen vind mij zielig en ik ben normaal 
– Ik wil niet meer naar school (geen zin in) 
– Is het mijn schuld? 

• Opvoeding:  
– Ik wil bij mama blijven en geen afscheid nemen 
– Ik mocht dit eerst wel en nu niet meer, waarom? 

 



 Coping en verwerking 
van kinderen 

• Door de cognitieve en emotionele             
ontwikkeling verandert de beleving 

• Ze uiten gedachten en gevoelens in gedrag en spel en 
meestal niet met een ‘goed gesprek’ 

• Kinderen voelen pijn ‘in stukjes’ 
• Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen  



Hoe uiten problemen 
zich? 

• Somatisch 
• Emotioneel 
• Gedragsmatig 
• Cognitief 



 Ontwikkelingsfase van het kind 

• Wat is het begrip? 
• Hoe reageert het kind? 
• En wat zijn de behoeften van het kind? 
 
 



0-2 jaar 
The Cancer Council new south Wales, Australië 

• Begrip: concrete veranderingen en registreren van 
gevoelens 
 

• Reactie: gedragsuitingen 
 

• Behoefte: regelmaat, concrete uitleg en aandacht 

 



Concrete uitleg 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=V0NBG-q21fAoHM&tbnid=kMAY-PD1Vv0vMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parkieten-land.nl/smf/index.php?topic%3D32216.0&ei=g2eDU8SQCYS0PKf7gJAJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNEqH1LuyJLGVOaIEoMZNOCvCIhf9w&ust=1401206998463657


2-5 jaar 
• Begrip: concreet en egocentrisch 

 
• Reactie: regressie, gedragsuitingen (in spel) en 

angsten 
 
• Behoefte: concrete, korte en simpele uitleg, 

duidelijkheid (tav veranderingen) en ruimte voor 
uitingen geven 

 



Chemo kasper in actie 



www.kankerspoken.nl 

http://kankerspoken.nl/kinderen-van-3-tot-5/gemene-cellen/


6-12 jaar 

 
 

• Begrip: meer complexe uitleg en meer 
interesse in detailles 
 

• Reactie: alle emoties die uiten in gedrag 
 
• Behoefte: boeken bij uitleg gebruiken, praten 

over schuldgevoelens, geruststellen en ruimte 
voor uiting 

 



Ziekte tekenen 



Boeken 



Details weten 
 (uit het klokhuis boek over kanker) 



Kankerwoordenboek 



13-18 jaar 
• Begrip: abstract denkniveau, meer begrip van 

emoties 
 

• Reactie: onafhankelijk willen zijn,  
       niet anders willen zijn 
 
• Behoefte: praten maar ook privacy, sociale 

contacten/vriendschap en steun  

 



IPSO inloophuizen 
Instellingen Psychosociale Oncologie  



 
Stichting achter de 

Regenboog 
 

Informatie- en Advieslijn 
telefoonnummer 0900-2334141 



Kanker in het gezin: 
ondersteuning bieden 

• Communicatie 
• Omgaan met emoties 
• Opvoeding 
 



 Communicatie 

• Kinderen uiten zich anders dan volwassenen en dat is 
afhankelijk van leeftijd 

• Ouders geven het voorbeeld 
• Risico op dubbele bescherming: ook kinderen willen 

ouders sparen (Huang et al, 2014; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009) 

• Open communicatie versterkt gehechtheid tussen 
ouder en kind (Philips, 2014; Kennedy & Lloyd-Williams, 2009) 



Communicatie 
vanuit de ouder 

 
Na de diagnose of nieuwe informatie over de ziekte  
 

• Waarom het aan de kinderen vertellen? 
• Wanneer, hoe en wat vertel ik over mijn ziekte? 
 



Communicatie 
vanuit de ouder 

Waarom het open en eerlijk aan de kinderen 
vertellen? 
  
- Geheim houden? 
- Eigen verklaring vs. werkelijkheid 
- Welke boodschap geef je aan je kind? 
- Gevoel van betrokkenheid 

 
 



Communicatie 
vanuit de ouder 

Wanneer vertel ik over mijn ziekte? 
 
- Eerst zelf de shock verwerken? 
- Duidelijkheid vs. onzekerheid geven 
- Hoe praten over onzekerheid? 



Communicatie 
vanuit de ouder 

Hoe vertel ik over mijn ziekte? 
 
- Samen voorbereiden? 
- Wie vertelt het nieuws? 
- Omgaan met je eigen emoties 
- Hele gezin samen? 

 
 



Communicatie 
vanuit de ouder 

Wat vertel ik over mijn ziekte? 
 
- Basisfeiten: ziekte, behandeling en doel 
- Wat verandert er voor je kind? 
- Vragen stellen aan uw kind 
- Luisteren naar uw kind 
- Niemands schuld 

 



Communicatie 
vanuit de ouder 

 
Wat is belangrijk om te noemen? 
 
• Wat is er gebeurd 
• Wat gaat er gebeuren 
• Eindigen met gevoelens en gedachten met hoop 
• Geruststellen dat er voor ze wordt gezorgd en dat ze altijd bij 

u of uw partner terecht kunnen 

 
 



Samenvatting adviezen 
• Eerlijke informatie en open communicatie 
• Pas taal aan op niveau van uw kind 
• Concrete informatie geven: ga uw zintuigen af bij 

voorbereiden 
• Kind de ruimte geven om vragen te stellen en 

gevoelens te uiten 
• Let op dubbele bescherming (kinderen nemen 

gedrag over) 
• Kinderen zijn deskundig 
• Vertrouw je intuïtie en op je eigen kunnen  

 



Kanker in het gezin: 
ondersteuning bieden 

• Communicatie 
• Omgaan met emoties 
• Opvoeding 
 



 
Emotionele ontwikkeling  

  
- Wat is emotionele ontwikkeling? 
- Verband met sociale ontwikkeling 
- Verschil kind en volwassene 
- Gezinscultuur 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqfG7mM_VAhUMa1AKHSC-APQQjRwIBw&url=https://www.mediator-zoeken.nl/mediation-helpt-u-omgaan-met-emoties/&psig=AFQjCNGQ5XTg78YIwpU0MEsXmYUsNR8liA&ust=1502541230415343
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvw93Cms_VAhUEZlAKHZAwDa4QjRwIBw&url=http://www.google.nl/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjvw93Cms_VAhUEZlAKHZAwDa4QjRwIBw%26url%3Dhttp://www.websitevanhank.nl/goed-spul/fotografe-geeft-kinderen-snoep/%26psig%3DAFQjCNHR1FExZHZY7XuFFVbwuD7RdZo9tQ%26ust%3D1502541788605760&psig=AFQjCNHR1FExZHZY7XuFFVbwuD7RdZo9tQ&ust=1502541788605760


Emoties en de hersenen 



Window of tolerance 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqdrb1YDTAhWEqxoKHUfdCVkQjRwIBw&url=http://drarielleschwartz.com/emdr-therapy-in-relationship-dr-arielle-schwartz/&psig=AFQjCNHtTe6_ant0bu_T6a1893YXY0JYPQ&ust=1491046448144581


Omgaan met emoties:  
functionele strategieën 

• Bedenken wat je kan doen om de situatie of het 
omgaan met de situatie te veranderen 

• Iets leuks doen dat afleidt van de situatie 
• Positieve, helpende of relativerende  gedachten 

maken 
• Het (creatief) uiten van emoties 
• Ruimte geven aan emoties 

 



Omgaan met emoties: 
niet-functionele strategieën 

• Vermijden van wat je raakt (niet te verwarren met 
strategisch vermijden) 

• Confrontatie met anderen aangaan als je je rot voelt 
• Doen alsof het er niet is 
• Schuldgevoel: fout bij jezelf leggen 
• Vasthouden aan gedachten van pijn en verdriet 

 



Omgaan met emoties 

Empathy vs. sympathy 
Brené Brown 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw


Kanker in het gezin: 
ondersteuning bieden 

• Communicatie 
• Omgaan met emoties 
• Opvoeding 
 



Voorwaarden voor een goede  
opvoedingsomgeving 

• Continuïteit en stabiliteit in de 
levensomstandigheden 

• Mogelijkheden voor educatie en scholing 
• Sociale omgang met leeftijdgenoten 
• Adequate voorbeelden waaraan een kind zich kan 

spiegelen 
• Opgenomen zijn in een sociaal verband van familie, 

vrienden, school en buurt 
• Kennis over en contact met het eigen verleden 



Normale opvoedingsproblemen 

Leeftijd ‘Normale’ problemen 

0-2 jaar Voedingsproblemen; slaapproblemen; scheidingsangst;  
angst voor vreemden, donkerte, geluiden en onbekende situaties; 
incidenteel huilen 
 

2-4 jaar Angst voor vreemden, donker, geluiden en onbekende situaties; koppigheid; 
driftbuien; agressie; ongehoorzaamheid; druk gedrag; niet zindelijk zijn angst 
in samenhang met sekse-rol en identiteit 
 

4-12 jaar Ruzies; Onzekerheid, terugtrekken, opstandig gedrag, 
concentratieproblemen; laag prestatieniveau;  
niet naar school willen; gepest worden, incidenteel stelen of vandalisme;  
  

12-18 jaar (Incidenteel) gebruik van alcohol en drugs; twijfels over identiteit of 
toekomst; problemen met uiterlijk; problemen met autoriteiten; incidenteel 
spijbelen, veel tijd doorbrengen op social media, veel gamen. 



Balans vinden 

Taken die horen bij de ziekte Opvoedingstaken 



Aspecten van opvoeden 

• Behoeften van de ouder 
– Zelfzorg: opvoeden gaat makkelijker als de ouder zelf 

in balans is 

• Behoeften van het kind 
– Veiligheid, rust, erbij horen, erkenning… 

• De relatie tussen ouder en kind 
– Een veilige relatie is beschermend bij het meemaken 

van het trauma 

 
 

 



Wat heb je nodig om te (blijven) opvoeden? 

4 B’s 
 
1. Begrip 

 
2. Belangstelling 

 
3. Begrenzen 

 
4. Betrekken 



Vragen? 
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