
VOORWOORD

Als een arts een patiënt moet vertellen dat hij kanker heeft, weet hij dat het 
leven van deze persoon compleet op de kop staat. Kanker heeft een enorme 
impact op iemands leven. Er is grote onzekerheid over de behandeling, de 
gevolgen en de afloop. Hoewel niet alles mogelijk is, kunnen we in deze 
tijd gelukkig steeds meer voor deze mensen betekenen.

De oncologische zorg is complex en het goed organiseren daarom nood-
zakelijk. Disciplines moeten intensief samenwerken om patiënten de zorg 
te geven die zij nodig hebben. In het Catharina-ziekenhuis bundelen 
we de oncologische zorg in het Oncologiecentrum. Hier komt alle zorg 
voor kankerpatiënten samen. Zorgverleners zetten zich in om de patiënt 
met kanker de beste zorg te geven. Deze belangrijke functie willen we 
behou den en versterken, voor de patiënten uit onze regio en de patiënten 
ver daar buiten. Een oncologiecentrum op topniveau, met als doel de zorg 
continu verder te verbeteren.

In gesprekken met zorgverleners hoor ik altijd de passie en gedrevenheid. 
Het gevoel iets te kunnen betekenen voor de patiënt, is wat hen drijft. Ze 
zien veel kracht maar ook verdriet. Dat is moeilijk. Maar ze mogen en 
kunnen iets doen voor deze mensen. Het vertrouwen dat ze krijgen en de 
dankbaarheid die ze ervaren, motiveert enorm.

Zorg gaat ook over het welbevinden van de patiënt. Onzekerheid over de 
toekomst zorgt voor levensvragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Wat 
wil ik nog in het leven? Heb ik het goed gedaan? Hoe moet het nu met 
mijn kinderen? Kan ik blijven werken? De geestelijk verzorgers hebben een 
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belangrijke rol om de patiënt te helpen bij het omgaan met de ziekte. Om 
alles wat erbij komt kijken, een plaats te geven.

U vindt in deze bundel artikelen die verbonden zijn met de geestelijke 
ver zorging van oncologiepatiënten. Met zeer grote waardering voor de 
schrijvers, beveel ik u dit boek van harte aan. Voor allen die betrokken zijn 
bij de zorg voor deze patiënten zal dit boek een belangrijke en leerzame 
inspiratiebron zijn.

Lenny Berkers
Raad van Bestuur Catharina-ziekenhuis
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