p o c i n k e n ya

Door Joyce Vermeer

Afscheid van vijf generaties
Tegenover mij zat Klaas, samen met zijn vader die vandaag was
meegekomen. Klaas nam direct het woord en vertelde mij schijnbaar
zonder emotie zijn verhaal. De bakkerij – al vijf generaties in de
familie – waarvan hij als enige zoon de eigenaar was, zou verkocht
moeten gaan worden. Direct na het laatste woord barstte hij in
huilen uit. Zijn vader zat verslagen naast hem.

Onzekere levensverwachting
De artsen vermoedden dat er bij Klaas
sprake was van een tumor in zijn her
senstam. Een biopt wilde hij niet
vanwege het risico op een hersenbe
schadiging. Ik vermoedde een andere

was voor beiden een verlies van gene
raties levenswerk.
Een groots afscheid
Klaas zocht een koper die de cultuur
en geschiedenis van de zaak in ere
zou houden. Op zekere dag vonden ze
iemand die de bakkerij helemaal on
veranderd zou laten. De koop was
snel rond en Klaas was opgelucht. De
klanten lieten veelvuldig weten hoe be
trokken ze waren. Het werd een groots
afscheid voor de familie, buurt en klan
ten. Na een paar maanden was alles
rond. Een enkele keer kwam Klaas nog
in de bakkerij.

reden, namelijk dat hij de definitieve
diagnose wilde vermijden. Zolang Klaas
nog geen zekerheid had over de diag
nose kon hij vasthouden aan de hoop
dat het een ontsteking betrof. Het was
begonnen toen hij ineens moeilijk ging
lopen en praten. De vermoeidheid
nam toe en hij kon prikkels niet verdra
gen. De drukte in de bakkerij werd hem
te veel en hij moest regelmatig de lei
ding overgeven. Medicatie hielp om de
klachten wat te temperen.
Familiebedrijf
Het was niets voor hem om zich te
moeten afzonderen vanwege stress.
Klaas was een levensgenieter en har
de werker. De bakkerij was zijn leven en
zelfs zijn moeder werkte nog in de win
kel. Als kind bedelde hij al om koekjes
in de winkel waar hij inmiddels met zijn
eigen gezin boven woonde. Van jongs
af aan werkte hij mee in de bakkerij,
die nog steeds een grote klantenkring
had.
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Ik vermoedde dat hij de definitieve
diagnose wilde vermijden

Joyce Vermeer

Steun en erkenning
En nu was het dan zover gekomen.
Klaas liet toch een biopt nemen en de
diagnose klopte zoals de arts had ge
dacht. De tumor was niet operabel.
De bakkerij moest verkocht worden.
Veel gesprekken stonden in het teken
van deze zware beslissing. Het rouw
proces van het komende verlies van
zijn leven leek op deze manier vorm te
krijgen. Vaak kwam zijn vader mee in
het gesprek om Klaas te steunen. Daar
was ik blij mee omdat ik hem kon be
trekken als hulpbron en hem zelf ook
steun en erkenning kon geven. Gere
geld vroeg ik vader hoe het voor hem
was. Vader was verdrietig en verslagen
maar hield zich vaak groot voor zijn
zoon, om hem niet te belasten. Het

Allemaal anders
Na een tijd belde ik hem op. Hoe ging
het? Klaas was even stil en vertelde
toen gelaten dat het allemaal anders
was gelopen. Vijf generaties werk was
weg; de klanten waren weg en hij ging
verhuizen omdat hij het niet meer kon
aanzien. Aan zijn slechte gezondheid
was niets te doen, daarin kon hij be
rusten. Maar de bakkerij … De nieuwe
eigenaars hadden het helemaal ver
anderd en dat bleek voor Klaas het
moeilijkste afscheid.

Noot
Joyce Vermeer is systeemtherapeut bij het Helen
Dowling Instituut in Bilthoven.
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De psycho-oncologie wordt volwassen in Kenia

praktijk - professie

klinische les

Terwijl psycho-oncologische zorg zich in Nederland en andere welvarende landen
de laatste decennia sterk heeft ontwikkeld, staat het vakgebied in Kenia nog in
de kinderschoenen. Met het oprichten van de Psycho-Oncology Society of Kenya
zal evidence-based psychologische zorg toegankelijker worden voor Keniaanse
patiënten met kanker.
Kanker heeft, als derde doodsoorzaak
na infectieziekten en cardiovasculaire
aandoeningen, het gezondheidsland
schap in Kenia compleet veranderd.
Volgens de Kenya Medical Research In
stitute wordt 80% van de gevallen van
kanker in Kenia in een laat stadium ge
diagnosticeerd. Ondanks verschillende
klinische samenwerkingen om de zorg
en toegang tot behandeling te verbe
teren, stuiten de meeste patiënten op
financiële belemmeringen om zich te
laten behandelen.
De strekking van de psychologische im
pact van kanker op patiënten in Kenia
werd aangetoond in een onderzoek van
het Kenyatta National Hospital. Volgens
het onderzoek onder 389 patiënten
had 44% depressieve klachten en 69%
angstklachten. Van de patiënten in sta
dium 3 en 4 van de ziekte, dacht 93%
wel eens aan zelfmoord. (1)
Oprichting van de POSK
Hier begint de rol van de Psycho-On
cology Society of Kenya (POSK). De
organisatie is opgericht door klinisch
psychologen en oncologieverpleegkun
digen met als belangrijkste doel om het
gat in psychosociale zorg voor patiën
ten met kanker te vullen. Sinds 2016 is
de POSK geregistreerd bij de Kenyaan
se regering. De centrale visie van de
organisatie is het bieden van evidencebased psychosociale zorg aan patiënten
met kanker. Hiertoe zullen samenwer
kingen met internationale partijen
binnen de psycho-oncologie worden
opgezet om psychologen, therapeuten,
religieuze leiders en patiëntenvertegen
woordigers op te leiden.
Screening en training
De leden van de POSK zijn betrokken
bij het aanbieden van psychologische
zorg in samenwerking met organisa
ties die zich inzetten voor kosteloze
kankerscreening in Kenia. Naast de
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Bezoekers tijdens de International Joint Conference for Association for Psycho-Oncology Society of Africa
and Oncology Nursing, Nairobi (Kenya).

screeningsprogramma’s organiseerde
de POSK in 2018 een workshop rouw
therapie door professor Paula Luscatto
en een congres over het effectief ver
lichten van pijn en distress om kwaliteit
van oncologische zorg te verbeteren. In
totaal hebben 150 verpleegkundigen en
psychologen dit driedaagse congres bij
gewoond.
Visie voor de toekomst
Een toename van het aantal kankerdi
agnoses is een uitdaging die vraagt om
verenigde multidisciplinaire zorg. De
POSK wil het voortouw nemen bij het
samenbrengen van zorg. POSK heeft de
ambitie de persoonlijke consequenties
van kanker zichtbaar te maken door het
aanmoedigen van holistische zorg voor
patiënten en hun naasten. De mees
te centra voor behandeling van kanker
in Kenia hebben geen psycho-onco
loog of psycholoog om te voorzien in
de behoefte aan psychosociale zorg van
patiënten en hun mantelzorgers.
Samenwerking met IPOS-leden
Psycho-oncologie is een relatief nieuwe
discipline in Kenia. Daarom is de onder

steuning van meer ervaren leden van
IPOS en andere organisaties cruciaal
voor de trainingsprogramma’s. POSK is
op zoek naar ondersteuning voor trai
ningen op de volgende gebieden:
1 Screening voor distress in oncologi
sche zorg.
2 Psychiatrische morbiditeit in oncolo
gische zorg.
3 Mindfulness en andere niet-farma
ceutische interventies voor distress
bij kanker.
4 Cognitieve gedragstherapeutische in
terventies voor patiënten met kanker.
5 Ontwikkeling en integratie van
psychosociale interventies in de kin
deroncologie.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Philip Odiyo Ouma via
philouma2001@yahoo.com
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