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De rollercoaster waarin je zit als je kanker hebt, is heftig. Naast de steun van

geliefden, familie en vrienden zijn vooral je mindset en conditie een

belangrijke basis om een behandeling zo goed mogelijk te doorstaan. 

De zorg voor je lichaam maar ook je geest is tijdens de behandeling, maar

ook daarna, essentieel. En ja, je wereld staat letterlijk op z’n kop, want niets is

meer wat het was. Gevoelens van ongeloof, boosheid, paniek, angst en zelfs

hulpeloosheid. Ga je dit overleven? Onderzoeken, witte jassen, chemo’s,

bestralingen en zo ontzettend veel informatie. Het is dus heel logisch dat je

emoties alle kanten op schieten.

Angst bij kanker

Kanker is een bedreigende ziekte. De angst die daarbij naar boven komt is een heel

natuurlijke en zelfs gezonde reactie van het lichaam op een bedreiging. Het 

is geen fijne reactie, want het ontneemt je vaak de rust om de voor jou juiste beslissingen

te nemen.  Daarentegen geeft die angst je lichaam precies de benodigde hoeveelheid

energie om in actie te komen. Anders gezegd: Je gaat voor je leven ‘vechten’. Een

werkwoord waar ik zelf best wat moeite mee heb. Alleen zijn er biologisch gezien maar

twee mogelijkheden voor het lichaam om te reageren: vechten of vluchten. En net als een

dier dat zich bedreigd voelt maakt ook ons lichaam instinctief een inschatting van het

gevaar. 

Kan ik winnen? Ja? Dan ga ik vechten. Nee? Dan ga ik vluchten. 

Allemaal bedoelt om het vege lijf te redden. En daarmee prima reacties dus.  
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Paniek is een versterkte angstreactie

En dat ervaar je als de bedreiging heel erg groot voor je voelt. De stress giert door je

lijf. Logisch want hoe groter het gevaar hoe meer energie je lichaam genereert om

zich te wapenen tegen de bedreiging. En ook dit is een prima reactie, want ook hier

geeft je lichaam aan dat het wil blijven leven.  

En soms kan angst je vleugels geven; jij kunt de wereld aan. In dit geval ben je zelf

ook vaak de steun en toeverlaat voor je omgeving. Maar daarentegen kan het je

ook verlammen. 

De instinctieve reactie of je kunt winnen of niet is gebaseerd op alle informatie je

hebt. Alle informatie je via je zintuigen hebt binnengekregen plus de ervaringen en

kennis die je hebt met kanker. En dat kan soms gewoon te veel zijn. Het kan je dan

overweldigen en verlammen.  

En die angst is de ene keer minder dan de andere keer. Het kan wisselen. 

En wat kan je daar mee? Hoe kan je jouw angst beter hanteerbaar maken? 

Wat kan je doen? 

In dit e-book vind je hiervoor 5 PRAKTISCHE TIPS. Dingen waar ik zelf ook

tegenaan gelopen ben en vast en zeker ook voor jou herkenbaar.  

DISCLAIMER
Het uitsluitende doel van dit e-book is het overbrengen van algemene informatie. Deze informatie bevat geen

medisch advies in welke betekenis dan ook en is niet bedoeld als diagnose of behandeling van ziekte. In geval van

ziekte is het belangrijk dat je je door je huisarts of een specialist laat begeleiden.

*) Deze tips zijn gebaseerd op informatie uit het 'Handboek kanker' van Henk Fransen
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1.  Zoek dingen uit
Wacht niet af. Steek je kop niet in het zand, maar ga op zoek naar informatie en

mogelijkheden. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Vraag je partner of een

goede vriend of vriendin om je hierbij te helpen. Twee weten en horen meer dan

een. Groot voordeel is ook dat je er met elkaar over kunt praten en je gevoelens

kunt delen. Onderzoek wat kanker is. Welke kanker jij hebt en wat erover bekend is.

Welke behandelmethodes zijn er en wat houden die in? Dat kan best spannend

zijn, maar het is biologisch ook zeer noodzakelijk om de situatie goed in te kunnen

schatten. Kennis geeft in dit geval ook rust, want je ‘weet’, er is minder onzeker,

waardoor je weer meer gevoel van controle ervaart..

2.  Kies een vertrouwenspersoon

Er zullen dagen komen dat je het extra zwaar krijgt. Als je een zware behandeling

moet ondergaan of als je moet wachten op de uitslag van een onderzoek. Onzekere

en soms angstige momenten. Het is dan heel fijn om terug te kunnen vallen op een

vertrouwenspersoon. Iemand die dingen voor je kan regelen, die voor je kan zoeken

naar aanvullende informatie, die met je meegaat naar je oncoloog. Die ook als een

spreekbuis kan dienen voor je omgeving, zodat jij niet iedere keer het verhaal hoeft

te vertellen. Hoe lief en meelevend al die telefoontjes en e-mails ook zijn. Het is

ontzettend fijn om te weten dat mensen met je meeleven, maar het is ook belangrijk

dat jij tijd hebt om te ontspannen, je zinnen kunt verzetten. Ook voor je partner, zodat

jullie tijd hebben met en voor elkaar. Het is daarom ook vaak beter om iemand

anders dan je partner hiervoor te vragen, al lijkt het in eerste instantie de enige juiste.

5 praktische tips om beter om te
gaan met angst bij kanker
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3.  Ga bewegen

Vaak wordt gedacht dat je bij angst of stress moet ontspannen. En dat lijkt logisch,

maar vaak is in eerste instantie ontspanning door inspanning veel beter. Als je even

terugdenkt aan de biologische reactie van je lichaam, vechten of vluchten, je komt

door beweging letterlijk in actie. Dit is een natuurlijke manier om je lichaam te

ondersteunen bij stress. De angstreactie wordt hiermee ‘in goede banen’

geleid. Overleg met je arts of je kan blijven sporten of anders welke sport voor jou

mogelijk is. Kan je niet sporten, ga dan dagelijks wandelen of fietsen. Wel lekker

stevig doorwandelen of fietsen. Je mag het er goed warm van krijgen, de zuurstof

wordt dan lekker door je lijf gepompt, wat een helende werking heeft, maar niet

buiten adem raken. Kan dat niet omdat je bijvoorbeeld (tijdelijk) bedlegerig bent,

stel je dan voor, visualiseer, dat je aan het sporten bent! Ook dat heeft een gunstig

effect. Door de inspanning komen emoties los in het lichaam en dat is goed, de

energie gaat weer stromen.

4.  Ontspan

Ontspanning is een belangrijke tegenhanger van angst. Bij angst voel je stress, een

bepaalde gejaagdheid in je lichaam. Misschien merk je dat je sneller ademhaalt en

als je er op let voel je ook dat je hart sneller klopt. Vaak heb je dat door de

mallemolen waar je in zit niet direct in de gaten. Maar als je rustig en laag in je buik

gaat ademen, worden die gevoelens van angst minder, want goed ademen geeft

letterlijk lucht, meer zuurstof naar je cellen dus meer energie. 

Ook aanraking, fysiek contact werkt geruststellend en zorgt voor ontspanning. Een

arm om je heen of een knuffel doet zo goed. Ook jezelf een knuffel geven, sla je

armen maar om jezelf heen of wrijf geruststellend over je armen geeft een gevoel

van ontspanning. Maar verwen jezelf ook regelmatig met een massage 

als het kan. Het praten met anderen over je angst helpt beslist, maar zeker ook het

schrijven in een dagboek. Het schrijven vertraagt namelijk je denken, dat geeft rust.

Wat maakt je angstig, waar ben je bang voor? Welke gevoelens roept het op?

Belangrijkste is wel dat je. Doe wat voor jou goed voelt..
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5.  Kies een arts bij wie je 

je goed voelt!

Dit lijkt een open deur, maar dat is het helaas niet. Vindt een arts die je begrijpt en

waar jij je goed bij voelt, die bij jou past. Wissel van arts als je die gevonden hebt. Dat

recht heb je echt. Jij moet je er goed bij voelen! 

Want realiseer je dat niet alleen de behandeling een belangrijke factor voor je

herstel is, maar ook de relatie met je arts. 
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Samenvattend

Doe vooral dat waar jij je goed bij voelt en zorg allereerst goed voor jezelf en maak

keuzes die bij jou passen. Natuurlijk hoef je jouw omgeving hierbij niet te vergeten,

ook zij gaan door verschillende fasen heen, net als jij. 

Daarnaast is het belangrijk om je angst hanteerbaar te maken en vanuit meer

ontspanning keuzes te maken. De volgende acties kunnen je daarbij helpen: 

1.     Zoek dingen uit, overzicht geeft inzicht en meer rust

2.     Kies een vertrouwenspersoon die je zaken uit handen neemt

3.     Ga bewegen voor meer ontspanning en behoud van conditie

4.     Ontspan met behulp van je ademhaling, fysiek contact, praten en schrijven

5.     Kies een arts bij wie jij je goed voelt dat geeft rust en vertrouwen
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En nu?
Zijn deze tips waardevol voor je? Zijn er eye-openers, acties waar je zelf niet aan hebt

gedacht om je minder angstig te voelen? Ik hoor het graag van je. Maar ook als het voor

jou niets nieuws heeft opgeleverd, hoor ik het graag. Waar was je dan wel naar op zoek?

En wat heeft je aangezet om dit e-book te downloaden?  

Wat ga je nu doen?
Ga je aan de slag met deze tips om meer grip te krijgen op je angst? En wat daarna? Wat

ga je verder doen ter ondersteuning van je behandeling? Hoe pak je het aan? En vooral

wanneer? Straks, na je behandeling, als je energieniveau een dieptepunt heeft bereikt? Of

kies je voor nu? Voor meer rust, meer energie en meer grip op jouw herstel? 

Kan je wel wat hulp en ondersteuning gebruiken bij een concreet plan van aanpak voor

meer energie tijdens jouw behandeling voor kanker? Persoonlijk en op maat? Laat mij je

dan helpen.  Op mijn website kan je daarvoor allereerst eenvoudig een Vitaliteit Check

invullen. Het wijst zich daar vanzelf.  

Heb je nog vragen of is er iets anders waarmee ik je kan helpen? Schroom niet, neem

gerust contact met mij op via info@tallinadeboer.nl, want jouw herstel is nu het

allerbelangrijkste. 

Warme groet, 

Tallina de Boer 

Natuurlijke zelfzorg bij kanker 
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