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Leven met kanker is in de eerste plaats leren omgaan met al 
de emoties waar we als mens plotseling mee geconfronteerd 
worden. Ze zijn overweldigend en ontwortelend. Ieder 
mens weet dat hij dood gaat. Maar met de diagnose van een 
levensbedreigende ziekte wordt het besef van sterfelijkheid 
pas echt aangewakkerd. De angsten, onzekerheden, de 
woede en machteloosheid waarmee we te kampen krijgen 
zijn ongekend. De veranderingen die het dagelijkse leven 
van ons eisen in gezin, relatie, en werk zijn enorm. En de 
ziek- en vermoeid makende behandelingen vragen soms 
veel van onze draagkracht. Het onbegrip en niet kunnen 
delen van ervaringen zijn fundamentele pijnstukken in de 
strijd om te leven met kanker. 
 
Erkenning, gehoord en gezien worden is van ‘levensbelang’ 
voor herstel na kanker. Het lichaam draagt immers de last van 
onverwerkte ervaringen. Het inhouden, niet erkennen van 
emoties is ongezond. Pijn is de roep van een ziel die om expressie 
vraagt.  
 
Het uitwisselen van ervaringen, de wederzijdse erkenning is 
daarom heel belangrijk. Maar erkenning van wat er zich in 
ons afspeelt moet in de eerste plaats gebeuren in onszelf, 
voor- en door onszelf. Daarvoor is nodig dat we in ons 
lichaam wonen en dat we luisteren naar de signalen. Ons 
lichaam is hét uitgelezen instrument om bewust te worden van wat 
iets doet met ons. Het is uitermate intelligent en dé 
kennisbron voor ons functioneren.  
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Veel mensen met kanker hebben helemaal geen vertrouwen 
meer in hun lichaam. Het centrale gevoel wat wordt 
verwoord is: ”Het heeft me zó in de steek gelaten”. 
 
Maar misschien zijn er signalen onopgemerkt gebleven. Als 
symptomen niet worden erkend of worden genegeerd, 
verdwijnt de signaalwaarde. Klachten zijn niet meer thuis te 
brengen; de relatie met de betekenis raakt zoek en de pijn 
verstomt. Op den duur is er geen verband meer te leggen 
tussen ‘emoties die getriggerd worden’ en de reactie van het 
lichaam hierbij. Het is soms ook erg moeilijk de reactie van 
ons lichaam te peilen. Bovendien betekent het zeker niet 
dat vroegtijdige herkenning van signalen de diagnose had 
kunnen voorkomen. Er zijn zoveel factoren van invloed op 
het ontstaan van kanker! Maar het zou wel de stress op het 
lichaam hebben kunnen beperken. Of we nu ziek zijn of 
niet, als we het contact met ons lichaam verliezen, dan laten 
we onszelf dus feitelijk in de steek. We zijn dan geneigd te 
zoeken naar een bron van informatie buiten onszelf. Maar 
niemand weet beter dan jijzelf wat je nodig hebt. Om 
welzijn te bereiken en om te weten wat goed is voor jou, is 
het nodig om aanwezig te zijn in je lichaam. 
 
Maar waarom gaat dit aanwezig zijn in onszelf niet 
vanzelf? 
Presentie, rusten in jezelf en bewust zijn van wat iets doet, 
vraagt om ontspanning. “Relax!”: wordt vaak geroepen. 
Maar hoe doe je dat als er allerlei verwachtingen zijn, eisen 
waar je aan moet voldoen om, zoals menigeen ervaart, niet 
afgewezen te worden. Bovendien wordt relaxen nogal eens 
geassocieerd met ‘je terug trekken’. Relaxen is meestal een 
niet gewenste houding. Vechten of vluchten is de keuze in 
plaats van ‘luisteren naar de signalen en juist niet tegen 
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jezelf vechten’. Maar luisteren naar jezelf en daarin 
ontspannen, dát wordt ons vaak niet geleerd. Sterker, we 
hebben vaak zoveel stress opgebouwd om tegemoet te 
komen aan anderen, om ons te handhaven, dat ons lichaam 
niet (meer) weet hoe het ontspannen moet. Bovendien 
voelt het leven met stress ‘natuurlijk’ en eigen aan; bij 
ontspanning komt de onrust, klachten worden voelbaar, en 
dat ervaren we als heel onprettig. Bewust leren van wat iets 
met je doet, aanwezig zijn in je lichaam gaat dus niet 
vanzelf. Het vraagt om gerichte aandacht want angst, en 
zeker de angst voor de angst én pijn hebben een 
verlammend effect op ‘leven’. En onze primaire reflex om 
terug te deinzen van pijn en angst helpen niet om te 
doorgronden wat er zich in je afspeelt. Het vraagt kennis, 
training en vooral een positieve intentie om deze tendens 
tot negeren gewaar te worden. Maar het is oh zo belangrijk 
om dit proces te keren want onzekerheden, zeker bij een 
ernstige ziekte kunnen een mens steeds opnieuw in een 
diep dal trekken.  
 
De diagnose van een levensbedreigende ziekte is een ‘wake-
up call’; een krachtig signaal om te onderzoeken of je wel 
present bent in jezelf. Of je luistert naar je innerlijke stem 
op het pad wat je loopt. Wonen in jezelf betekent dat je 
ruimte maakt voor die jij bent. Dat je mag zijn met wat er 
is, ongeacht de eisen en verwachtingen van de omgeving. 
Jezelf niet in de steek laten, maar vol gaan voor het leven 
wat jij verkiest, in plaats van in angst of in depressie. Of dat 
nu lang of kort is. 
 
Door kennis en training kunnen we leren hoe pijnstukken 
te verwerken en emoties los te laten zodat we in onszelf 
kunnen rusten, zonder angst voor afwijzing, zonder 
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oordeel. Simpelweg ‘levenslessen’ leren over hoe zorg 
dragen voor wat wij nodig hebben, in compassie voor die 
we zijn, én over hoe we de positieve kracht van onze 
psyche kunnen aanwenden om deze weg naar welzijn op te 
gaan. We kunnen ons levenslot niet altijd besturen, maar we 
kunnen wel zodanig zorg dragen dat we in tevredenheid 
kunnen zeggen: “Ik heb mezelf tenminste niet in de steek 
gelaten”.  
 
Voor u ligt een werkboek met lessen om een nieuwe 
levenswijze te realiseren van waaruit zich een nieuw 
perspectief kan ontvouwen. Als we in ons leven actief 
ruimte maken voor onze beleving leren we ontdekken wat 
iets met ons doet. We kunnen leren toelaten wat ons 
overkomt, zonder verzet observeren en los laten. 
Uiteindelijk gaat het erom te accepteren wat er ‘is’, zelfs 
ziekte die op je pad komt en de daarmee samen gaande 
pijn, onvermogen, ideeën, gedachten. Maar daarnaast gaat 
het ook om het vrij maken van allerlei verwachtingen of 
eisen uit je omgeving. Dit betekent een wijze van leven 
waarin je gericht bent op het gewaar worden van wat de 
‘toverdans’ van het leven met je doet, waardoor je alles 
meer onpersoonlijk kunt maken en je er ‘met een glimlach’ 
afstand van kunt nemen. 
 
Het werkboek is in principe geschikt voor iedereen die 
meer ‘meesterschap’ over zijn/haar leven wil verwerven. 
Het kan zowel individueel als in groepsverband worden 
gebruikt. Het protocol wat voor u ligt is ontwikkeld op 
basis van een groepsgewijze aanpak. Het lotgenotencontact 
is een belangrijk element. De erkenning van wederzijdse 
problemen biedt een basis om zich niet meer te harnassen. 
Dat is waar men behoefte aan heeft en waar men naar op 
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zoek is. Het kunnen delen van ervaringen met anderen die 
hetzelfde meemaken en die je niets hoeft uit te leggen. 
 
Maar uiteindelijk moet ieder op zich toch de oefeningen 
doen; training van de aangeboden stof is absoluut 
noodzakelijk om een andere levenswijze te ontwikkelen. 
Oude patronen zitten vast in diepe groeven en vragen om 
bewuste actie. Het materiaal in dit boek is gericht op 
zelfwerkzaamheid: hoe verwerk je wat er op je pad komt en 
hoe bereik je ‘wel’-zijn. 
 
Er is een programma voor acht sessies uitgewerkt waarin, 
op basis van onderzoek en jarenlange ervaring, de 
belangrijkste ‘obstakels’ tot welzijn zijn uitgewerkt. Het 
‘weten’ hoe we als mens in elkaar steken is ontzettend 
belangrijk om bewust te kunnen handelen en om onszelf bij 
te sturen. 
 
De ‘lesstof’ biedt handvatten voor zowel de lichamelijke, als 
emotionele, als mentale componenten die hierbij een rol 
spelen. Maar omdat we altijd als eerste geraakt worden door 
het lichaam is dit het aanknopingspunt om te leren 
ontdekken van wat er zich in ons afspeelt. 
 
In ‘testimonials’ achter in het boek staan uitspraken van 
mensen die deze lessen hebben gevolgd. Onder ‘Een 
nadere onderbouwing van een nieuw perspectief na kanker’ 
vindt u een uiteenzetting van de rationale voor dit 
programma. 
 
Dit werkboek ‘naar een nieuw perspectief’ is toegespitst op 
mensen met kanker maar is niet beperkt tot deze groep. 
Mensen met kanker hebben echter over het algemeen een 
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hoge mate van angst. Doodsangst triggert onze diepste 
overlevingsmechanismen en geeft het lichaam enorm veel 
stress. Het is de grootste destructieve kracht als het gaat om 
‘leven’ toelaten. Angst verkrampt en verlamt. Het verstikt 
‘leven’. Bovendien wordt deze groep mensen meer dan 
gemiddeld geconfronteerd met de noodzaak tot 
aanpassingen, met beperkingen, en met vermoeidheid. Een 
nieuw perspectief vinden is nogal eens een dwingende eis 
om herstel mogelijk te maken. 
 
Het toepassen van de kennis en de oefeningen om in jezelf 
te zakken is, voor iedereen die zich wil bevrijden van 
beperkende patronen, een belangrijke stap in de juiste 
richting, en staat los van ziekte. Het betekent dat je een 
diepere relatie met jezelf aan gaat in acceptatie van die jij 
bent. Het is geen gemakkelijk pad; een ware zoektocht die 
vraagt om toewijding. Het is een grote taak in ons leven om 
te leren onszelf lief te hebben. Het vraagt om de koers van 
je leven te verleggen naar bewust zijn.  
‘Bewust leven’ is echter wel een geweldig pad om een 

gevoel van stevigheid en tevredenheid in jezelf te 

verwerven. Het ontvouwt een kracht in je die niemand je 

kan ontnemen. 

 


