Hoe als omgeving steun bieden aan een ernstig zieke?

Tip 1: Wees er.
In sommige situaties kunnen we ons zo ongemakkelijk voelen dat we zelfs bereid zijn om een
ontmoeting met onze vriendinnen te mijden. Maar in de confronterende tijden van ziekte hebben
onze vriendinnen onze steun meer dan ooit nodig. Het kan moeilijk zijn om een goede houding te
vinden. Het punt is, je hoeft niet te weten wat te zeggen. Er gewoon zijn en bijvoorbeeld iemands
hand vasthouden, is krachtiger dan je je kan voorstellen. Loop niet weg, wees er.

Iedere bezoeker is iemand

die de tijd neemt om een ogenblik bij ons te zijn
en die, al hebben we elkaar niet eens ontmoet,
dan zachtjes in je arm haakt om te zeggen:
‘Kom, ik loop een eindje met je mee.’
En de troost daarvan-

wanneer je moe, verdrietig of alleen bentis met moeite te beschrijven.
(Teder Asiel, p.126)

Tip 2: Luister.
Je hoeft niet veel te zeggen. Concentreer je vooral op het luisteren. Laat je vriendin over haar
beleving van de ziekte praten. Geef haar de volledige ruimte om te praten over de bijhorende
gevoelens zoals verdriet, pijn, angst,… Erken dat het op dat moment haar echte gevoelens zijn.
Minimaliseer of sus deze gevoelens niet met opmerkingen zoals ‘Maak je niet ongerust’, ‘Je moet niet
overdrijven’ of ‘Het komt allemaal wel goed.’,… De mensen hebben nood om hun gevoelens en pijn te
uiten en niet de raad om 'sterk' te zijn of niet te huilen. Verander niet van onderwerp, als het gevoelig
wordt. Laat haar uitpraten. Luister.
Heb geen schrik voor stiltes. Als er een stilte valt in het gesprek, hoef je deze niet geforceerd op te
vullen met praten om maar iets te zeggen. Stilte kan een functie hebben, het geeft ruimte aan
verdriet, kan mensen binden of bezinning geven.
Zie het ziekenbezoek niet als een eenzijdig contact. In veel gevallen is het best op zijn plaats om ook
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iets over jezelf te vertellen, zeker wanneer de zieke hiernaar vraagt. Dit kan voor hem juist een
prettige afleiding zijn, maar begin niet over je eigen kwalen. Je bent er niet om je eigen leed of eigen
zorgen te brengen.

Ze hadden van tevoren een afspraak gemaakt.
In alle rust waren we samen.
Met zeer gerichte aandacht

lieten ze Silke haar verhaal doen,

zonder ook maar één poging te ondernemen
daaraan een eigen boodschap toe te voegen.

Niets hoefde ontweken. Niets werd haar aangepraat.
Wel dit: ‘Je bent bewonderenswaardig.’
(Teder asiel, p.34)

Tip 3: Neem tijd voor de ander.
Toon dat u tijd hebt, doe uw jas uit, ga zitten en
probeer rust uit te stralen.
Blijf niet te lang op bezoek, maar probeer wel om
gedurende de tijd van het bezoek er helemaal voor de
ander te zijn. Kankerpatiënten zijn vaak heel moe.
Korte frequente bezoekjes zijn beter dan een lang
bezoek.

Tip 4: Eerlijk machteloos.
 Geef de zieke de ruimte om eerlijk haar gevoelens zoals machteloosheid, angst, twijfels,... te
verwoorden. Let op voor goed bedoeld optimisme of grappenmakerij. Probeer aan te sluiten
bij hoe je vriendin haar situatie beleeft. Ze heeft recht op haar eigen verhaal. Toon begrip.
 Doe niet alsof er niets aan de hand is. Als een collega na ziekteverlof door kanker terug komt
werken, vraag dan hoe het met hem/haar gaat.
 Zeg gerust dat je niet weet wat je moet zeggen. Het is normaal dat ook jij je machteloos kan
voelen. Wees eerlijk; als je als naaste het moeilijk vindt om weer contact te leggen, zeg dat
dan: “Het spijt me, maar ik vind het zó moeilijk, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen”.
Wat heel goed kan helpen is een kaartje, mailtje of sms’je te sturen met woorden zoals: “Ik
weet niet goed wat ik moet zeggen (of schrijven), maar ik denk aan je”.
 Wees voorzichtig met geruststellen, je weet immers niet hoe de ziekte zal verlopen.
 Beloof alleen dingen die je ook echt na kunt komen.
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En zelf wil zij het recht behouden

over dit ziek zijn open te kunnen praten
zonder iets te verdoezelen.

De ene bezoeker stemt met dat verlangen in

en deelt met haar de hoop, maar ook de twijfel.
Zijn meeleven is helend en brengt naderbij.

De andere ontkent en zoekt een schuilplaats
voor zijn eigen angst en zegt:
‘Ze zullen je wel genezen’,

of: ‘Toch zie je er zo ziek niet uit.’
Dat is alleen gelaten worden.

Een beetje sterven op een eiland.
(Teder asiel, p.28)

Tip 5: Doe een (concreet) hulpaanbod.

Naast op bezoek gaan zijn er veel andere manieren om te helpen. Kankerpatiënten zijn vaak beperkt
in hun mogelijkheden, en hulp vragen blijft voor de meeste mensen moeilijk. Wat je kunt doen hangt
af van de relatie die je met elkaar hebt. Als je de ander niet zo goed kent, ligt schoonmaken of de was
doen minder voor de hand dan bijvoorbeeld een keer boodschappen doen of de hond uitlaten. Het
beste is om aan de zieke en zijn naasten te vragen hoe je kunt helpen.

Tip 6: Informeer bij de zieke wat best past.
Dring je bezoek niet op. Informeer als je belt of het gelegen komt en wees niet teleurgesteld of boos
als dat inderdaad niet het geval is. Iemand die voor kanker behandeld wordt, voelt zich soms goed en
soms slecht. Vraag daarom na of uw bezoekje past.
Dring geen hulp op, ook niet in het begin. Realiseer je dat de ander er moeite mee kan hebben dat hij
als gevolg van zijn ziekte minder zelfstandig is. Neem niet ongevraagd de regie over; dingen zelf
regelen kan ook afleiding geven en is goed voor het zelfvertrouwen. Niets doen kan trouwens ook
een heel goede vorm van helpen zijn. Soms helpt alleen al je aanwezigheid.
Wat doet het goed om

voor je armoede en angsten

bij iemand gewoon een poosje
onderdak te vinden.
(Teder asiel, p.122)
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Tip 7: Durf arm zijn aan…
1. Durf arm zijn aan woorden.

Er zijn troostende en kwetsende ervaringen.
Altijd komt het erop neer dat
wie naar je toekomt

om te redden of om in te grijpen,

je soms in de grootste eenzaamheid kan achterlaten.
En ook omgekeerd.

Wie luisterend dichtbij wil zijn,

weet misschien een weg te vinden om de ander,
zelf over de kloof van onmacht heen,
nog een hand te reiken.
(Teder asiel, p.144)
2. Durf arm zijn aan antwoorden.

Allemaal vragen die alleen maar
gesteld kunnen worden.
Wij blijven er stil bij.

Met geen ander antwoord

dan de warmte van vriendschap

en een armoede die gemeenschappelijk is.
Lijden door je ziel heen laten gaan
kan niet anders

dan door af en toe

het hoofd te buigen

en met lege handen te staan.
(Teder asiel, p.57)
3. Durf arm zijn aan advies.

Nog steeds zijn er weldenkende mensen

die menen ons ertoe te moeten overhalen
naar andere middelen te grijpen
en andere wegen te volgen
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dan wat we tot nu toe hebben gedaan.
Dit verraadt wellicht hun vrees.

Of het onvermogen om de waarheid te aanvaarden.
…

Wij weten niet hoever we staan

op de weg die we te gaan hebben.
Maar het is onze weg.

( Teder asiel, p.58-59)
4. Durf arm zijn aan bemoedigingen.

‘Je mag de moed niet verliezen.’
‘Je moet volhouden!’

Deze raadgevingen kunnen ongenadig klinken,
gekleurd door angst om naderbij te komen
of toekijkend vanuit een veilige positie.

Hoe zou het klinken voor de zwemmer die zich,
als hij even in zicht komt

nadat hij mijlenver gezwommen heeft,
vanaf de oever hoort toeroepen:

‘Zwemmen moet je, alleen maar zwemmen…’
Terwijl je voortdurend en met alle krachten
door de dreiging heen slaat,
(Teder asiel, p.73)
5. Durf arm zijn aan verklaringen.

Wat me zo ongelukkig maakt,

is de ervaring dat mensen voor ziekte

vaak zoeken naar schuld of naar een schuldige.
Ziekte is kwaad

dat je op de een of andere manier hebt aangetrokken.
Je hebt iets fundamenteel verwaarloosd,
je bent te kort gekomen,

je leefde niet zoals het moet,

je maakte verkeerde keuzes…

Een kanker krijg je door te kankeren,

en met gezonde levensstijl en voeding
5

kun je het allemaal voorkomen
(Teder asiel, p.92)

6. Durf arm zijn aan grote gebaren.

Nu jij

geen tranen meer hebt
en ik

geen woorden
voor jouw

handenvol verdriet
heb ik

enkel twee armen
als teder asiel.
Silke

(uit ‘Teder asiel’)

Tip 8: Kleine gebaren kunnen veel betekenen.

Een massage, een gedicht, een leuke foto,
muziek, een gebedje, een knuffel, een
gelaatsverzorging, een gebakje, een
voetbadje, een schouderklopje, make-up,
een knipoog, (niet sterk ruikende) bloemen,
een kaarsje, een lach, een traan, een lied, …

Het blijft me steeds opnieuw verbazen

hoeveel geborgenheid iemand kan bieden
met een heel simpel, menselijk gebaar.
(Teder asiel, p.41)
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Wil je graag een attentie meenemen op ziekenbezoek, maar weet je niet goed wat? Dan is het
schenken van een creatieve Verbeeldingstoolkit of het eigenzinnige boek ‘Crazysexy: passievol
(over)leven met kanker’ van Kris Carr misschien een idee. Meer info over de Verbeeldingstoolkit:
http://www.imaginatie.nl/Verbeeldings%20Toolkit/VerbeeldingsToolkit.htm Meer info over het boek
van Kris Carr: www.bol.com/nl/p/crazy-sexy-passievol-overleven-met-kanker/1001004006829116/ of
via het Femmadocument met tips voor kankerpatiënten. Meer geschenkideeën kan je ook vinden via
http://cancercollection.com/

Tip 9: Toon je medeleven, maar geen medelijden.

Toon medeleven, geen medelijden; maak de ander niet
zielig.
Ga er zelf ook niet zielig bijzitten. Het is niet de
bedoeling dat de zieke jou moet gaan troosten. Dat
zou haar veel energie kosten, energie die ze hard
nodig heeft voor haar genezingsproces. Een gedeelde
traan is gedeelde smart. Maar tijdens een
ziekenbezoek is het niet jouw smart die de aandacht
moet krijgen.
Blijf door de ziekte heen steeds de moed en schoonheid van je vriendin zien. Spreek je bewondering
en eerbied voor haar uit. Zo erken je haar moedige strijd en haar kracht.

7

Tip 10: Wees er. Blijf er zijn.
Alles heeft zijn eigen tijd en tempo. We mogen de mensen die door een moeilijke periode gaan niet
vergeten of opgeven. Zij blijven ons nodig hebben.
Een kaart, brief, mailtje of sms’je zijn heel geschikt om contact te hebben en te blijven houden. Blijf
belangstelling tonen, zeker ook als het ergste achter de rug is. “Als je me nodig hebt, kun je altijd
bellen” klinkt erg vrijblijvend en nodigt niet uit tot bellen.

De kring van vrienden en familie
die ons meelevend omringden,
slinkt zienderogen.
Aandacht ebt weg.
En toch,

met een sluier van vervreemding om het hart
en de onzekerheid op het lijf,
willen wij blijven geloven
dat het leven goed is.

Met de kracht van die overtuiging

kunnen wij lachen en gelukkig zijn.
(Teder asiel, p.72)

BRONNEN
Bron begeleidende teksten in grijze kadertjes:
K. GELAUDE, Teder Asiel. Een moeder oog in oog met de kanker van haar dochter, Lannoo, Tielt, 2000.
1e en 2e druk Lannoo, 3e en 4e druk in eigen beheer. Het boek kost 17€
en is bij de auteur verkrijgbaar. Bestellen kan via
krisgelaude@hotmail.com
‘Er is geen schuilplaats en er is geen weg terug…’ Dat ervaar je op een
schokkende manier wanneer iets onomkeerbaars plaats grijpt in je
leven. Op een dag krijgt Kris Gelaude de mededeling dat haar dochter,
22 en studente verpleegkunde, een gergevorderde kanker heeft.
Onmacht en verdriet kunnen verpletterend zijn, maar ze dagen je ook
uit om iets te doenmet wat je overkomt. In een zeer eigen stijl en taal
schetst Kris de ervaringen van mensen die in moeilijke omstandigheden
toch proberen kwaliteit te geven aan hun leven. Teder asiel is doorregen
van verdreit en hoop, van pijn en bemoediging.
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Kris Gelaude (1943) is huismoeder, schrijfster en vormingswerkster. Zij schrijft columns, artikels en
poëtische en liturgische teksten, o.a. voor het weekblad Tertio, voor de uitgaven van MuurkrantenBrugge en voor de projecten en publicaties van het Brusselse Catachesehuis. Eerder publiceerde zij
twee verzenbundels.
http://krisgelaude.blogspot.com
Bron foto’s: fotograaf Angelo Merendino
http://mywifesfightwithbreastcancer.com/
Bronnen tips:
Deze tien tips werden samengesteld op basis van tips van de Vlaamse Liga tegen Kanker en
onderstaande linken. Je vindt er nog veel meer concrete tips zoals: vergeet ook niet te vragen aan de
partner en de kinderen hoe het met hen gaat, draag niet teveel parfum, breng een leuke attentie
mee, overdrijf niet met cadeaus, biedt veiligheid in de vorm van een warme aanraking, vertoon geen
ontwijkend gedrag, geef geen oordeel over de behandelingen of de behandelende arts,…
Klik op de linken voor meer praktische do’s en don’ts.




http://www.stlucas.be/raadplegingen/OST_wat%20zal%20ik%20zeggen(brochure).pdf
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/41018-hoe-kan-je-helpen-wanneeriemand-gekwetst-is.html
http://www.kanker.be/omgeving

Omwille van de leesbaarheid is in deze tekst ‘zij’, ‘haar’ en ‘vriendinnen’ gebruikt.
U kunt hiervoor uiteraard ook ‘hij’, ‘hem’ en ‘vrienden’ lezen.
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