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PERSOONLIJK

Samensterk

Nicky: “We leerden elkaar kennen tijdens de 
chemotherapie, in de hal van het oncologisch 
dagziekenhuis. Als je elke week een vijftal uur 
samen doorbrengt, ontstaat er sowieso een 
band. Ik voelde dat Kristin, Julie en Karen 
openstonden voor een gesprek. Niet iedereen 

heeft daar behoefte aan, op zo’n moment.”
Kristin: “We zaten in de hal en niet in de 
wachtzaal omdat we daar minder een  
‘ziekenhuis-gevoel’ hadden. We konden er 
naar lieve lust babbelen en dronken er koffie 
uit onze eigen kop om wat meer huiselijkheid 
te scheppen. De chemo werd plotseling  
minder erg.”
Nicky: “Ik begon er zelfs naar uit te kijken en 
mijn afspraken te verschuiven om mijn lot-
genoten terug te zien. We praatten over van 

Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, begrijpt je zonder 
woorden. Een lotgenoot wéét hoe jij je voelt, en dat schept 
een band – vaak voor het leven. Negen vrouwen vertellen.

“Alleen wie het heeft meegemaakt, 
weet hoe onzeker je je voelt als je 
met een pruik over straat loopt”

alles en nog wat. Over onze ziekte, maar ook 
over dagdagelijkse dingen.”
Karen: “Bij familie en vrienden vallen die 
dagdagelijkse dingen snel weg. Je wordt voor 
velen herleid tot één onderwerp: kanker. 
Goed bedoeld vraagt iedereen hoe het met je 
ziekte is. Terwijl ik soms over iets anders wilde 
praten. Lotgenoten begrijpen dat. Bij hen was 
ik niet ‘die ene vrouw met kanker’, maar ge-
woon Karen.”
Julie: “Ik ben 25 jaar, Kristin is er 42 en 
Martha, een andere lotgenote, is er zelfs 76. 
En toch heb ik me nooit onwennig gevoeld. 
Leeftijd speelt bij ons geen rol. Het is de  
kanker – en vooral onze strijd ertegen – die 
ons bindt.”

Door dik en dun
Kristin: “Natuurlijk ging het ook over onze 
ziekte. We leefden met elkaar mee, want  
alleen wie het meegemaakt heeft, weet  
echt hoe ellendig de bijwerkingen van 
 chemotherapie zijn.”
Karen: “Of hoe vreselijk het is om je haar te 
verliezen. Hoe onzeker je bent als je voor het 
eerst met een mutsje of pruik op straat moet 

Karen (36), Kristin (42), Julie (25) en Nicky (34) vochten 
samen tegen borstkanker

Tekst: Lisa Gabriëls • Foto’s: Joost Joossen

Wat lotgenoten voor je kunnen betekenen in moeilijke tijden
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Eén woord is genoeg 
om elkaar te begrijpen

komen. Hoe moe je kunt zijn na 
chemo. Sommige mensen vroe-
gen me een dag na mijn chemo 
of ik mee op stap ging. Een lot-
genote weet dat je de dag daar-
na helemaal kapot bent.”
Kristin: “Je kunt je verdriet ook 

beter tonen. Als lotgenote heb je 
niet de neiging om elkaar direct 
te beginnen troosten, omdat je 
weet dat bij iedereen de tranen 
klaar zitten en ze er gewoon uit 
moeten. Uit mógen. Luisteren 
naar elkaar is zo belangrijk.”
Karen: “Ik weet nog dat ik op 
een dag erg moe en onrustig was 
na een zware chemo. Nicky belde 
me op en zei dat ze me begreep. 
Ik was zo dankbaar dat ik niet de 
enige was.”
Julie: “Ik had ook meer aan een 
gesprek met lotgenoten dan aan 
een gesprek met de psychologe. 
Omdat zij vanuit de theorie 
sprak, niet vanuit ervaring. Thuis 
wilde ik niet altijd mijn verhaal 
doen. Daar voelde ik me soms 
wel schuldig over, maar ik vertel-
de het gewoon liever aan mijn 
lotgenoten.”
Karen: “Het is gek. Mensen zon-
der kanker mogen nog dezelfde 
woorden gebruiken, als je het 
niet zelf hebt meegemaakt, krijgt 
dat een andere lading. ‘Alles 
komt goed’, bijvoorbeeld. Als ie-
mand uit mijn omgeving dat zei, 
werd ik haast kwaad. Want wat 
wisten zij ervan? Terwijl mijn lot-
genoten me net met die woor-
den konden steunen.”

Niet altijd kommer en kwel
Nicky: “Ik ben in juli met de 

chemo begonnen, de anderen pas 
een maand of twee maanden 
later. Onze chemotherapie liep 
niet altijd samen, dus kwam ik 
hen bezoeken als ik in het zieken-
huis moest zijn voor bestralingen. 
Ik ging bij Kristin zitten, gewoon 

voor de gezelligheid. De ver-
pleegkundigen keken dan gek 
op. ‘Ben je hier nog altijd?’, 
 vroegen ze dan.”
Kristin: “Chemo hoeft geen kom-
mer en kwel te zijn, besef ik nu. 
Acht jaar geleden heb ik al eens 
tegen borstkanker gevochten en 
toen had ik deze lotgenoten niet. 
Nu was het helemaal anders. Er 
was zelfs plezier. We vroegen om 
bij elkaar te kunnen zijn tijdens 

Alleen lotgenoten hebben die kracht
Peter Gielen, stafmede-
werker bij Trefpunt 
 Zelfhulp vzw, beschrijft 
in het boek ‘Mensen hel-
pen mensen’ wat lotge-
notencontact betekent. 

1 Er is herkenning
“Hoeveel je ook praat 
met mensen om je heen, 
alleen iemand die het-
zelfde heeft meege-
maakt, zal je volledig 
kunnen begrijpen. Die 
herkenning is voor lotge-
noten erg belangrijk.“

2 Je voelt ook 
erkenning
“Door ervaringen uit te 
wisselen, voelen lotgeno-
ten dat ze erkenning krij-
gen voor hun verdriet, 
hun probleem, hun ziek-
te. Het is écht, en ze 
mogen zich ziek voelen.”

3 Je bent niet 
langer alleen
“Lotgenoten delen infor-
matie, zowel inhoudelijk 
als emotioneel. Omdat er 
anderen zijn met een ge-

lijkaardig verhaal, voelen 
ze zich minder alleen.  
Bij lotgenoten zijn ze 
weer ‘normaal’.”

4 Je trekt je aan  
elkaar op
“Mensen vergelijken zich 
altijd met anderen. Op-
vallend is dat lotgenoten 
zich niet spiegelen aan 
wie het slechter heeft, 
maar zich net optrekken 
aan wie het beter heeft. 
Lotgenotencontact werkt 
dus versterkend.”

de chemo, veranderden van stoel 
om dichter bij elkaar te zitten. 
Onze band groeide. Niemand 
mocht mijn kale kopje zien, maar 
bij hen stoorde me dat niet.”
Nicky: “Op een gegeven moment 
ben ik jullie pruiken beginnen 
passen! Ik koos altijd voor een 
mutsje, maar dat hield me niet 
tegen om eens van ‘kapsel’ te 
veranderen tijdens de chemo. We 
hebben gelachen met onze ziek-
te, ja. Omdat we in hetzelfde 
schuitje zaten, mocht dat.”
Julie: “Roddelen over knappe 
dokters of verplegers, nog zo’n 
leuke bezigheid tijdens de 
chemo!”
Nicky: “Of een feestje bouwen in 
onze ‘discokamer’. Tijdens de 
chemo kun je ‘snoezellichtjes’ op 
je kamer aanzetten, om het hele 
gebeuren minder vreselijk te 
maken. Wij zetten die lichtjes af 
en toe op discostand. Tot de 
 verpleging ze uitzette.”
Kristin: “We deelden alles. Ook 

“Soms hadden we zelfs plezier en  
roddelden we over knappe dokters  
tijdens de chemo”

de opluchting als je laatste 
chemo gedaan is. Want geloof 
me: niemand van ons wil dit nog 
eens meemaken, ook al was  
het dankzij onze lotgenoten dan 
wel draaglijk.”
Julie: “Toen Kristins laatste 
chemo gedaan was, heeft ze ge-
trakteerd op ‘borstbollen’ en  
Melo-cakes. (lacht) Ik heb het 
subtieler gehouden en bracht  
Celebrations mee. En vandaag 
heeft Karen haar allerlaatste  
bestraling gehad!”
Karen: “Dus dames, ik trakteer 
straks op bubbels!”
Kristin: “We zullen elkaar minder 
zien, vanaf nu. Maar ik denk dat 
onze band zal blijven. We heb-
ben zoveel meegemaakt. Tegen 
kanker vecht je alleen. Het is je 
eigen lichaam dat je in de steek 
laat en dat is een strijd die je niet 
kunt delen. Maar met de lotge-
noten voerden we onze eenzame 
strijd wel samen. En dat is echt 
onbetaalbaar.”
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Marleen: “Vorig jaar vertelde ik mijn verhaal 
in Libelle. Hoe ik mijn zoon Wouter verloor, in 
de Schelde, in Antwerpen, hoe ik nog altijd 
worstel met het verlies en nooit een ant-
woord zal krijgen op het waarom en hoe.  
En Odette mailde me.”
Odette: “Toen ik het verhaal van Marleen las, 
kon ik het haast niet geloven. Onze verhalen 
hadden zoveel overeenkomsten. Net als haar 
zoon stierf ook mijn zoon in de Schelde,  
in Antwerpen. Na een vrijgezellenfuif is hij 
spoorloos verdwenen. Ik voelde direct: ik 
 begrijp Marleen, en zij zal mij begrijpen.”
Marleen: “Ik nodigde haar uit bij me thuis en 

er was direct een klik. Ze had bloemetjes bij, 
een mooi gebaar. Het was het begin van een 
mooie vriendschap.”
Odette: “Ik ging al eens naar een vereniging 
van mensen die hun kind verloren hebben. 
Maar iedereen was daar om over zijn eigen 
verdriet te praten, niet om te luisteren.  
Bij Marleen was dat anders: als zij sprak, 
 luisterde ik, en omgekeerd.”
Marleen: “Dat ik het nog altijd enorm moei-
lijk heb met het feit dat mijn zoon na al die 
jaren nog niet gevonden is, moet ik niet uit-
leggen aan haar. Andere mensen gaan daar 
sneller over. ‘Het is nu al zo lang geleden’, of 
‘Je hebt toch leuke kleinkinderen’, zeggen ze. 
Dat is waar, maar het verdriet wordt daar niet 
minder om.”
Odette: “Ik kan erg moeilijk aan de buitenwe-
reld mijn gevoelens tonen. Ik hou me sterk 
voor familie en vrienden. Bij Marleen hoeft 
dat niet. Ik zie mijn eigen verdriet weerspie-
geld in haar gezicht. En daar vind ik steun in.”
Marleen: “Weet je wat ik mooi vind? Dat ik 
het gevoel heb dat ik de zoon van Odette 
ken. Door over Wouter en Kris te praten, hou-
den we hen in leven. Gedeeld verdriet is geen 
half verdriet, maar toch voel ik me beter als ik 
met Odette heb gesproken.”
Odette: “Dat we elkaar hebben leren kennen, 
is iets moois in alle lelijkheid.”

“Dat we elkaar hebben  
leren kennen, is iets 
moois in alle lelijkheid”

Marleen (56) en Odette (62) 
verloren hun zoon en vonden 
elkaar via Libelle
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Ben je ook op zoek naar lotgenoten? 
In Vlaanderen zijn er 1250 zelfhulpgroepen. Allemaal verenigen ze mensen met een 
gemeenschappelijk probleem. Je vindt ze op www.zelfhulp.be.

Heb je zelf een lotgenote waar je veel aan 
hebt? Of is er een zelfhulpgroep die je 

door een moeilijke periode hielp? Mail je verhaal 
naar hallo@libelle.be
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Met zijn drieën
Johanna: “We kunnen ongelooflijk veel ven-
tileren bij elkaar. Onze partners zijn ook blij 
dat we elkaar gevonden hebben. Niet alles 
moeten we met hen bespreken en we vinden 
vaak oplossingen door met ons drieën even 
te overleggen.”
Katia: “En natuurlijk zijn er soms moeilijke 
momenten. Iedereen heeft weleens een 
dipje, maar we helpen elkaar er altijd boven-
op. We zeggen soms lachend tegen elkaar 
dat we gewoon nooit alle drie tegelijk een 
dip mogen hebben!”
Dana: “In onze zoektocht hebben we ook al 
avonturen meegemaakt. We zijn zelfs eens 
met ons drieën naar Antwerpen gereden 
omdat er een docent was die veel wist over 
inclusief onderwijs. We hebben die onder-
schept, én zijn er zelfs mee gaan lunchen!”
Johanna: “Misschien vind ik dat nog het 
mooiste aan onze vriendschap: dat we bij 
 elkaar mogen dromen. We dromen bijvoor-
beeld dat we later samen met onze kinderen 
een koffiebar openen, waar zij in kunnen 
werken. We zitten boordevol plannen en  
niemand kraakt die af, integendeel. Ook al 
beseffen we natuurlijk dat niet alles werke-
lijkheid zal worden: we weten hoe belangrijk 
het is om te mogen dromen.”
Katia: “Als ik iets geleerd heb in die zeven 
jaar, dan is het dat we samen sterker staan. 
Ons volgende plan? Een vakantie, met onze 
drie gezinnen samen!” 

Katia: “Zeven jaar geleden leerden we  
elkaar kennen bij de vereniging Ouders Voor  
Inclusie. Het is een vereniging van ouders die 
ernaar streven kinderen met een beperking 
te laten participeren in de maatschappij. Ik 
wist direct dat ik dit ook wilde voor mijn 
zoon Henri. Toen ik met Dana en Johanna 
sprak, vielen de puzzelstukken in elkaar.”
Johanna: “Ook al hebben onze kinderen niet 
dezelfde beperking en verschillen ze qua 

leeftijd, toch vonden we een klankbord bij el-
kaar. Zeven jaar geleden was het zeker nog 
geen evidente keuze om je kind met een be-
perking toch naar het gewoon onderwijs te 
laten gaan. Door te praten met gelijkgestem-
den voelde ik me minder alleen én sterker.”
Dana: “Ook in de opvoeding van onze ande-
re kinderen zonder beperking vonden we el-
kaar. Want we willen ook een zelfverzekerde 
mama zijn voor hen!”
Katia: “In die zeven jaar zijn we hartsvrien-
dinnen geworden. We zijn bondgenoten. Net 
omdat we de problemen herkennen, kunnen 
we voor elkaar zorgen als het moeilijk gaat, 
elkaar geruststellen en samen op zoek gaan 
naar oplossingen. Aan één woord hebben we 
genoeg om te snappen wat het probleem is.”
Dana: “Maar ook al hebben we aan één 
woord genoeg, we gebruiken er véél meer. 
(lacht) Als ik in de file sta, bel ik naar Katia. 
Zeker drie keer per week. Gewoon, om te 
horen hoe het is.”

Katia (44), Dana (42) en Johanna (47) hebben een kind 
met een beperking

Even een dipje? 
We zijn er voor elkaar!

“Samen dromen we hoe we later 
een koffiebar openen waar onze 
kinderen dan kunnen werken”
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