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‘Het effect op ons gezin
is het lastigste’
Je gaat naar de huisarts omdat je ene arm niet helemaal lekker meedoet.
Een maand later wordt er een scan gemaakt van je hoofd en reeds een
dag later volgt de uitslag: een hersentumor. Het overkwam Ellen
Nicasie‑Borgmeijer (41) in de bloei van haar leven. Toch was er geen
paniek. De hulpvraag kwam pas later. ‘Ik belde Care for cancer in eerste
instantie preventief, voor mijn gezin. Zo van baat het niet dan schaadt het
niet. Maar het bleek een belangrijk vangnet voor ons allemaal.’
door Paula Bakhuis fotografie Jacqueline Lehman

E

llen is een harde werker, moeder van dochter
Rosalie (nu 7) en twee oudere stiefdochters.
Samen met haar man Joost runt zij adviesbureau Areaal. Ze houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke economie, gebiedsmanagement en vastgoedbeheer.
Ellen is realistisch en positief; eigenschappen die
haar in het ziekteproces goed van pas komen. ‘Ik
krijg daar vaak complimenten over,’ vertelt ze.
‘Maar het is geen prestatie, ik ben gewoon zo.
Piekeren ligt niet in
mijn aard. De ochtend na de scan

ging de telefoon. Ik kreeg te horen dat de neuroloog me de volgende dag wilde spreken over de
uitslag, dat ik iemand mee moest nemen en niet
meer zelf mocht autorijden. Toen dacht ik meteen:
dit is foute boel. Ik was net aan het werk, collega’s
druppelden binnen. Dit ga ik even parkeren, was
het eerste wat ik dacht. Ik wou naar buiten, weg
van de wereld die opeens niet meer normaal was.
Het was onwerkelijk! Ik ben gaan wandelen op de
Zaanse Schans. Daar liep ook een project van ons.
Ik heb zelfs nog met allerlei collega’s gekeuveld.
Deze dag moet ik gewoon even door zien te komen,
dacht ik. Morgen hoor ik meer.’
Lang en zwaar traject
‘Een kwart van mijn hoofd zag er op de scan niet
goed uit. Dat was zeer verontrustend. En een verklaring voor de mist in mijn hoofd, het strakke
gevoel dat de laatste tijd steeds erger was geworden. Toch was ik
niet bang. Natuurlijk
was ik wel emotio‘Dit overkomt
neel, maar vooral remij en ik sla
alistisch. Ik zei tegen
me er wel
Joost: dit gaat een lang
en zwaar traject wordoorheen.’
den. Tegelijk was het
ook een soort project,
waar ik heel daadkrachtig in zat. Ik kan snel schakelen; ging meteen van alles organiseren. Wilde
alle energie op het proces kunnen richten. Het was
een nuchtere, haast zakelijke aanpak. Ik ben ook
gewoon blijven werken.’
Het bleek te gaan om een kwaadaardige tumor op
een ‘gunstige plek’. Een riskante, wakkere operatie volgde anderhalve maand na de scan. De chirurg heeft een deel kunnen weghalen. Met chemo
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en bestraling hoopt men te bereiken dat de tumor,
die op zich ongeneeslijk is, zich gedeisd houdt.
Ondersteuning voor het gezin
Een oom en tante die hun dochter aan kanker hadden verloren, hadden veel steun aan Care for cancer gehad. Zij kwamen met het idee om contact op
te nemen. Ellen deed dat vooral preventief voor
het gezin, vertelt ze.
‘Ik wilde vooral mijn gezin bij elkaar houden en
ondersteuning voor mijn man. In die fase dacht ik:
Dit overkomt mij en ik ga me hier zo goed mogelijk doorheen slaan. Dit gaat me lukken’. Gewoon
stap voor stap, want ik weet toch niet hoe het gaat
lopen. Ik was nooit verdrietig en heb me ook niet
schuldig gevoeld. Ik bedacht me, in het ergste geval gaat mijn gezin het wel redden zonder mij.
Klinkt gek misschien, maar dat gaf mij een soort
rust.‘

Wijs en empathisch
‘En toen kwam Arrien van Prooijen-de Jong, de
consulente die ik vanuit Care for cancer kreeg toegewezen. Zij is echt een professional, die me al meteen allerlei handvatten kon geven om met
‘Accepteer
bepaalde situaties om
elkaars weg
te gaan. Ik had de been deel dat
hoefte om haar als
mens te leren kennen,
met elkaar.’
voordat ik haar echt
kon toelaten. Al snel merkte ik dat ze niet alleen
veel kennis maar ook levenservaring heeft. Dat
maakt haar zeer wijs en empathisch. Ik voelde me
erg gehoord door Arrien. Eén van de eerste dingen
die ze zei was: ‘Je gaat ieder je eigen weg bewandelen in dit proces, om op hetzelfde punt uit te komen. Accepteer dat en deel je weg met elkaar.’ Dat
was heel erg waar, je hebt toch elk je eigen beleving in de gebeurtenissen.
Bijvoorbeeld toen mijn haar na de bestraling begon uit te vallen, vond ik dat heel heftig. Ondanks
dat ik me niet zo ziek voelde, zag ik eruit als een
kankerpatiënt. Maar ik ging niet in de put zitten.
Dan maar kaal, dacht ik. Joost had er eigenlijk
meer moeite mee. Dat lange haar, het is zo vrouwelijk en het hoort bij mij. Dat verlies kon hij niet met
mij delen. En heel begrijpelijk, hij wou mij er niet
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mee belasten. Arrien maakte het bespreekbaar,
waardoor we elkaar hierin juist konden steunen.
Joost vond het belangrijk dat mijn haar weer terug
zou komen. Voor hem gebruikte ik speciale shampoo. Die overigens goed geholpen heeft!’

Vangnet
Drie weken na de operatie was Ellen alweer aan
het werk. Maar twee maanden later ging het bijna
fout, door een afgeknelde darm als gevolg van de
chemo en bestraling. Tijdens de ziekenhuisopname realiseerde Ellen zich opeens: dit is misschien
wel dodelijk.
‘In de periode daarna werkte ik niet. Dus ging ik
koken, iets wat Joost normaal altijd deed. Zo moet
je alles steeds opnieuw afstemmen met elkaar. Ik
zag wel dat Joost het heel moeilijk had. En er waren ook zorgen over onze dochter. Het was niet
zozeer de ziekte zelf, maar juist de sociaal-emotionele kant waarvoor we adviezen konden gebruiken. Arrien was hier echt het vangnet. Zij is helder, eerlijk, open. Gewoon een heel prettige vrouw,
die heel dichtbij komt maar toch gepaste afstand
houdt. Ik spaarde mijn vragen aan haar meestal op
tot het consult. In totaal stonden er vijf gesprekken strategisch gepland. Tussendoor heb ik haar
een keer een vraag gemaild over Rosalie, waar ze
meteen mee heeft geholpen. Dat zo iemand er is,
dat is gewoon fijn. Al met al heb ik het afgelopen
jaar niet ervaren als een nare, donkere periode,
maar juist als heel mooi en bijzonder om te voelen
hoeveel warmte en liefde we hebben ontvangen.
Dat heeft ons heel veel kracht, steun en positieve
energie gegeven.’
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Care for cancer consulente Arrien van Prooijen-de Jong:

‘Kwetsbaarheid geeft juist veerkracht’

‘M

ijn eerste indruk van Ellen was een
mooie, jonge, succesvolle vrouw. Zo
energiek en toch zo ziek. In het eerste gesprek
vroeg ze mij wat meer over mijn leven te vertellen. Dit wordt niet vaak gevraagd. Ellen en
haar man vertelden daarna open en eerlijk hun
levensverhaal. Het raakte me dat ze mij zo in
vertrouwen namen en hun kwetsbaarheid met
mij deelden. Daardoor kon ik ook meteen iets
betekenen.’

Ieder zijn eigen proces
‘Mijn houding als consulente is open, zonder
verwachtingen. Ik volg de cliënt, met focus en
aandacht. Ik benoem dat alles er mag zijn! Bij
Ellen en Joost kon ik wat handvatten geven in
de communicatie tussen de partners. Dat het
goed is om open en eerlijk te blijven; er is niets
om je voor te schamen. Jouw kwetsbaarheid is
de bron van je liefde, dus laat dat juist zien aan
elkaar. Je diepste dal, je grootste angst. Kun je
verdragen dat ieder zijn eigen proces heeft?
Kun je daar met interesse naar kijken zonder te
oordelen? Dat deden Ellen en Joost heel goed.
Het was bepalend voor hun veerkracht in het
proces.’
Het is zwaar
‘Bij Ellen was er de plotselinge diagnose.
Daarna de overlevingsmodus. De focus op het

doorstaan van de behandelingen en alle bijkomende ongemakken. Vervolgens kwam het
herstel maar ook het besef dat ze mogelijk
nooit meer beter wordt. Het is zwaar. En het
is belangrijk om te benoemen en normaliseren
dat het zwaar is. Je kunt onder deze omstandigheden niet altijd vrolijk en aardig zijn. Wat
je laat zien is niet wat je werkelijk voelt. Ik probeer woorden te geven aan het gevoel en stel
er vragen over. Luisteren, erkennen en iets teruggeven waar ze mogelijk wat aan kan hebben. Daarbij vraag ik altijd toestemming of ik
mag vertellen wat er in de literatuur of uit onderzoek bekend is over de gevolgen van kanker in het gezin. Ik had het idee dat mijn informatie en adviezen echt aankwamen bij Ellen.’
Alle gevoelens mogen er zijn
‘Je merkte dat ze de last bij hun dochter wilden wegnemen. Rosalie was een periode boos,
wilde niet meer naar school, deed alsof ze zelf
ziek was en hing enorm aan haar vader. Het
is allemaal herkenbaar en passend bij de verliesgevoelens die Rosalie ervaart. Het helpt
om dit niet weg te poetsen maar te erkennen.
Openheid over de ellende zorgt ervoor dat het
niet geheimzinnig wordt. We hebben het gehad over het spiegelen van haar emoties. Het
is belangrijk om er samen over te praten, dan
weer kleiner te maken en relativeren. Daarna
snel iets leuks doen. Tegelijk draag ik ook andere oplossingen aan, zoals bepaalde boeken
en hulpbronnen, praten met school, met de juf
en Rosalie veel laten tekenen en schrijven. Ze
heeft toen op school heel open verteld over
haar zieke moeder. Ik had verteld over een
troostboom met blaadjes van verdriet en die
hebben ze gemaakt. Ook hier was het weer
belangrijk om te erkennen dat het moeilijk is.
Ik vond het waardevolle consulten en heb het
idee dat ik heel wat vragen heb kunnen beantwoorden. Bij mij overheerst vooral het gevoel
van bewondering voor hun oprechtheid en
veerkracht.’
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